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Zo sll·auy nehudobnlkov - pripadne aj fi luzofuv, llsyehulóguv n á j-
deme pochy bnosti o moio:nosti jestvovania hudobné ho myslenia aku špeci 
fil:kého myslenia svojho druhu. Na druhe j sll·ane hlavnr. skladate lia 111 ajil 
za9ady ~pe1:ifick ých postupuv tohto myslenia sformované jednak v n áukn
vých p redme toch, lv ná uke o ha rmónii, o kon trapunkte, o form ác h atcľ.] 
a jednak - najmä v star5ich časm: h, keď eš te s pomínané náuky neboli 
tak prepracované - si hudobníci mnoho navzájom odovzdávali vo forme 
pokynov, rád, ako komponovať, ako hral' a pod. Ale samotné hudobné mys
lenie si nežiada zásady a pokyny presne sfurn111 1ovuné a utriedené dn 
náuk, ani presnú terminológiu postihujúcu každý jav. Clnvek môže huduh
ne myslieť aj bez toho. že (ly sa vedel o hudobnom myslenl odborne vy
jadt•ovať a že by poznal zása dy h udobné ho mys lenia. pndubne ako každ ý 
normáln y človek doká že logicky mys lieť bez toho, ze by si bol preštudo
val ul:ebnicu logiky. Ba naopak, kelly bolo hudobu!! myslenie odkáznllfí 
na vedomé ovládanie zásad a pripadne odborne tet•minologil:ké určenie 
jednotllvý1:h jeho prvkov, !lllslu110v a pod., hudbu by su mus!lla obmed:r.i( 
n11 tak úzky okruh rudi, že by skoro prestala ma( zmy1ml. Hudobné mys
lenie si nežiada uvednmelú formu a nie je len vecou ,. muzikantov". 

Z knihy pro f. PhDr. jozefa Kresánka. DrSc.: ZAK LADY 
HUDOBNt:l-10 MYSLEN IA. str. 316. Knihu vydal OPUS 
Bratislava - 1977. K pl'ácl sa vrátime v HZ recenziou. 

Diía 21. jebrudra t. r . bol v Brati-
slave aktlu Zvdzu slovenských skla
dateľov. Uskutol'ntl sa počas ll l. tý; 
dňa nove; sl ooenskej hudobne/ wor 
by - na poi:est 30. výročia Vllazn~ 
/zo febru tl.ru . Akt!v. ktor~llu sa zú 
čast nilo 100 č'lenov ZSS . otvortl 
predseda Zväzu - nl1rndny umel e. 
prof. Eugen Suchml. Po ;ellu pr!lw 
vor e mal ref erdt rlr. OndrPf Grie!, 
CSc. Hovoril na ttJmu: .,Februá' 
1948 z11kladný medzník vývo1r: 
lculttlrnej polittky KSC." Ta iomn lk 
Zväzu slovenských skladatel'on J.c/en 
ko Mikula uzatvoril oficUilnu časf 
akt!vu referl1tom, hodnol/acnn t rid 
safročný v!}110/ sloven~kl'/ J..:ompu 
zičnej tvorby. kvncerfn(>lw 11 /lll'nitl , 
muzikológie a kri/ lky. 

Snlmky: R. Polák 
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Dri smr fl t:e\kého lwdobnéh n sklada/e
l a 11 .>Jll~nvatela. nwrausJ..:/?110 rorláJ..:n 
l .eosa fancít•k a uplynie toll /o r nl-:u pat 
tle~wl ro J..: ou 1 zomrel 12. mU/U~Ia 1!128 " 
0~/roue 1- Na Inu! ú ci r oJ.· " p.ripomPnlelll•' 
>loclvad~IO/epia/e V!ir oi•te jelln narorf.,. 
ma l 3. júlu i854 u 1/ul.:va/docll / . T i P/ o 
r/ 11e llliznnmn~ fUbileá dal1 poc/•11!1 k 
u~ponac/oniu jeho osll1v lJ Ceskosl nm•n · 
' ku. ktoré bliCI!í u roku 1978 a IJ pnwt 
J)•J/VIIiri rrtk' ll /979. 

Dóvody k u~portai/Oillll /Pf/O o /('r.l inele f 
kul/ur nl'j urta/os/1 musmw 11/'adaf pro 
Jollselklím IJ j anaNwuom diele. fanač.·Pic 
d nes predstuiJU/C! - popri Duorákovi -
IW/svetour>,.~iello i:e.,kéflo sklaclwel a. k l o
r.lí ~a nikri !J ne/aj/l /ym . ie zo mnoh o 
ucľai·1 lurlu ako koleJ..•Jionemu tvorcovi 
.. nn;i.•hte;~ef när odne j lwrlby", to zname
•:rí - luc/""rf pi('~lli. /mJcíi·Pk silou svotet 
uP/lilll i l ll 1 /NJreflr• l.-111/l \iúrlinm rJuktí7.:tl 
fnl kltírne lw clobntJ zrlr ofP umP/ecky pre-
",~,JP ,f ' / 11 !111/:' '1' ' i .. llt f"h t:lf ('., (1" ,·1!·\Á.'tl 

, IJt'ľ'1fJ. O'Jkalne. ,.,m "'""'kli a 1\-rllnor 

ntJ di t• la, k!Oré nikd P newprú ntl.rodné a 
" 't'talnr• koren i' ""'l'' il hurl oiJllltr•h 1n 
\JIIľÓCil , 

funacek putrL A llllturlyllluil l f!JSIIII lw
riobnym my~lltelvm naslw veJ..:u. Precl:;u
l'Wl ~~ . že uuolwtl ~melwwiJ~J..:y uletl.l ná
rulln~ho Ulflf! l lll/. ll llli!NIIll ~~~ ~ o:;tallWll 
eur(Jp~J..:uu hucloou li'IIVPfll Wl o oluslfl l/ 
lwclo!Jn.li ~luh u 11yr a: . Tento umeleeky 
t ·tel ' '''"alwl a u 'V0 /0111 diel e nezo~t!ll 
IJ 111to111 za poJ..:roJ..:uuymi šLyloutími 
ll! IU/c•nc llllllt tlu/Jy. Gt/ti o mysl el ako hu
uol)lllk u ~pi~oua!cl ll UIJu - mod er,te. 

Aula 1 preto ow oel už clo neskoré/to 
liPku /JU fOIIlll Ul l!Znllllle SVOfflV ume/eC· 
A-ellu uir' rtlu. i' lnt>lw ocenenw sa mu d(J
\Iťllo ol tl.,tnf' az pu ~mrli . defiluliune na 
nwJ..:o/ kt!Cil je\fll)((loc ll teho hudby v Br
ne / 1!14/J, 111511. 19bB/ a lLež sú stavn1í m 
uvaäzanlm teltn skladieb na tauiskócll 
i'l'SA'!JCh a ~IOVC!Il~k!ÍI'h litVadiel , 1J kon
ceriii.IÍcll ~1eiwcll a prostredníctvom 
m ycil umeleckycll mét.it l , vydáuaním te· 
ho skladieb. 1ch vedeck zím míklac/om a 
populari ztl.c i ou. 

Vi;eL ky doteraJi;/e pre javy Jantl.i:kovsket 
\tar o \llmost l maJú ilyl teraz zwJŕšenf 
nov.tim i.·esk o:; l ovensl.:.tím llolúom /.eo~o/11 
fanl1i:koul. V lomto roka bud1i v Ces 
koslouensk u i;tyn janáL'J,·o iJské festwal y: 
Pra i skl1 ;ar {12. 1'. - 4. Vl.j, osl rausJ..:ý 
/anáckou mti j { 10. ll. - 1. Vl. / , Medzi
nár odný luulobn!í j estwa/ v Brne {29. IX. 
až 13. X.J a BralislavsktJ hudo/mtJ sláv
'lOSti f október/, z ktor Qcl1 brnensk!í lw
tlobn.!Í fesllval uvedie cel é tanát•ko11o 
diel o. fandček programovo ovládne c/ra
nwturgiu ť:eskýcll a siOIJensk!ic ll divacllel 
a k oncertov počas oboch sezón, a to niP
len v hlmm!íCh hudobných centróc ll. Hor
mono(lram tzu. celo.~ t átnych akcii euic/ufe 
43 VJíznamnýcll udalosti. harmonogr am 
tzv. reqloná/nyc lz okci t registruje 21 vý-

znamn!fell uc/alaHI. K t omu te rreha prt
pot·u aJ at ,,eotJy(·o fi lÚ ak'tii\IIU i:eskLicll r1 
,,/uV('Il .~ ktf('h /llte rpl·etoo o Jelles 11 cuc/:1-
ne . kill ri i/](1 v ruJ..· lf 197R u ~kuwé·nw ri o 
70 umeleekJíCil uyMupeni ~ fanái: J..:Otiii·71L 
, ;.;{ati/Jallll. fl' l c>ktor~ ake1e prc ,w hnu hra
ruce lwdolméllo prufe~IOIUiit :mu. No [P~
t tlwle amat ér~kycll speuackycll : borcn> v 
1/ukuah/ocll mó li!J~Iu pif okol o t :l !iO ' lJP
miJ..-rm. llllrintwu I'C'f/lnnalnltCh ume/r•r
~-:íell tf'ltf'.\ IIW!llfi>,lufP na \ turlm•tm/e 
, h-l•"it'!!'l , .,."/ mtí l o hrtlll r>t t!llf•ru (h11rl 
l'esk o /wtletovlckým operným súbor om. K 
jJCI/)Ui fl ľi U· i'/1 {onríi-ko {JI'ISPP/C i 1/V i l! f'

IIIP tell a cPit'ilo riti'! a 11 rn::h/ase a ~ t·as/ i 
u tPleuLZii . 

Ostl te o aemokra /l zricw f anát•kooho 
umelerk~flo ot.ikazu nema osl abil kva/L· 
ltll tlltlll st ránk/l toll/ o uelkorysého J..:ul · 
túrne /w proce~u. Poc!.IJ f anáck'oui sa ui· 
i • asi nta naj/e p.~L t·esJ..:osl OIJenskl ínl er pre. 
li. /Junedóvna sa pojem ;antl.tkouskPi tn 
terpretác/(• uhrrmit·oval na ú zky r; t..ru l! 
in.srmmentaltstou . ~peuál<:ou. diriqent'·" 
a tel1es. Sút as11e ~~ os11ojlii už de,wr~·t/ 

ren omolJaniJf'h 1 m /nc/qr•l! ume/Nm ~á
klarl tt Jllllái 1\nut, J..:t>lw tn/crprelat nNw ·'' ''" 
/r ll , I.:JIIr lÍ ,,!Joilcu• ,l t lí o l'[nsln~ tnrl imrlual
'le {J(JII(I{ 1e. ľ A-d:J..:If ~uta~n@ilo t::esl..·(Silo 
in!erpretač.·néllo umenw zawamena1ú v 
fanát-f,;ouom jubliejllnm r oku gramof6no
vé nnl lróllklf t:esk nsl ouensk!fCh jiru>m 
Suprapilon a Pantml. 

K ZliiÍ.~Pn1u kliali/lf sút ·asnef tmwi.·J.-o•J
'Á'f!/ rect>pc1e pn spefe l lwdobnó IJeda 
nlekt.ľk./Ílnl ll ti znamnJÍmí publlkat-ncími 
Cinm/ a vec/eck.lími sympóziami. Uz v 
t omto roku sa ob/noia nn knižnom trhu 
c/11a fli'/)P wlizky /anáč·knvlln stilinmf.htJ 
f<·r;tirkt>ho tlie /a l J<lrwl l'!lr> dielo . J'w·11s 
flu/'baj . ll r tímci /Jľnf'/lSJ..:é/10 feS/TVUI/1 1111-
d e meäzmároclné k ol nJ..:vium na tf'lmu 
. .J,eo!; /anál·ek a ctne.~ok". Na túto akrw 
bez prosi rerlne nadviaže sym p6zw m 
U N l iSCA .Y plyu hudby sl ovansk1ícil n á· 
roclo11 na eur 6psku f1udobnú kultúruM, 
ktor éh o ~~arancLou o u.s porladanlm fJOIJP
ri/ m/ni~Jer kultúry CSR Brno. l v tmll!o 
sirokom k ontexl e SlOVOilSkeJ ilUdiJIJ má 
byr zlwclno!ená fanótkoua umelecká tm 
Ma ak o progres!vne skladateľsktJ o~ob· 
nosil Slovanov. V mtl.il burle v 1/ukunl 
docll riootrii)OtJé ~lflllpózium na Jému 
.,V plyn morav!>k!ÍCii n s/ooan~klícfl eln /k 
na tvor/Ju /,. Tanócka" . K nwziko/or11r· 
k !im akci l1m popu/arlzac'n~llo typu v; ?a· 
rnclio rozhlasov~ fwrlobno-uzdeiállrlrLe 
progr amy a /Jlhtavy , z ktorQclt nn,oiiť ~lr1 
n a tému .,Leo~ Tanáče/(. osobnosť n rlie
lo" /nule putovať z Brna do Rrati'l 'm lf 
a Prahu. Huänbn~ perlodikti Opus musi
cum 1 Brno 1 a 1/udolJná /!eda f Pra lto 1 
uyc/ai11 zvltíi;t ne t!~lo s ianát·kovskou te
matikou. 

Ceskosl ouenská pocta r.eo~mil fml,iUa >
ui u r okoch 1978 79 bucle v roku 30. oý
rol'w VLtaznéilo fe/Jrutlra pocl zášt i tou a 
za podpory IW/V!J!>SICil / I'P.(/20 /JOI II I!Ciz 
s!tl.t nyc/1 or qánot> CS/l u SSI?. l /lP/o J.·u l 
túrno-poli/LCkf! súv i s/usli ukazuftí , ze 
Leos fanól·ek svof lm lwdobnQm i/11- l um 
preds /auu;e z/vo fungujúcu /lodno/u liU· 
do/Jnej kultúrlf ntl.šlw 'ocialht /r'k/5/w ~po
ločeTlstua. Očast Slonemko na t(f l' llfo 
vslnoócll pr1Lom W!íraznl idenPú a ~llí· 
louú príbuznosť / rmát::J..:ovho rl/ela ~n ~lo
venskou lwriohn"ou / liorbou ako lltf)nm 
mo'c/Prnej národnej lw dil!f . ktorá ourthlla 
z l (fc/i isf!íC'h , lo znamená k n u r k:n:.nr•lál
n_yc/1 a folklórnych ztl.kladon Jcil o'ohi
llím prelloc/nolel?lm a r/otnorPnlm. 

C(ťskoslovensktl · pocta /andčkr)l)/ tak 
nepor'fl.ztbne ,prispeje J..· ''fJI! IJI11!'nlll t>rat
' k liCil wtizkrm meri?i lwd ohntíntl h"ti/lú · 
rami uiJOt'll na.~lcll národn11. Bolo h11 k rá.'>
ne a u'!.llotntJ. k ebq sa v Janót<kovnm 
roku V!JCVorila at ~loul!'nskó sekcia /anl1č
kovej spoloťnos/1. ako t roaléllo a účinné· 
ho nóMrota propaqóciP hudobného a lž
terárnPho odknzu moravskl5ho sklarlnteln 
v k mtlne. ku ktorej h(1 i osobne pLítnl' 
ll/bok~ clly sympallt a priateľstvo. 



itaccat~ 
e SKAMENENÝ - opera v jednom dejstve [v 7 obrn 

zut.:ill od Juraja Benci;a mala pren11éna 18. 11. l. r. v Dl· 
vrulelnom stúdiu VŠMU. Dielo naštudovull po~luchú č l 
VSMU v réži i Branislava Krii;ku. pod tui(tuvkou Sveto · 
zára Stúrn na scéne Mony Havsaillove( a s kust ýmtilll i 
]<111\' Fiľ! iwvcj. Operu napísa l sklada t eľ na vlastné libre
tu zo~tuvené z v ýilatkov poézie ]anka Ka·M11. 

• l'REMi ÉHA V MJRBACHU - da"ia 19. ll. t. r. zazne
La v malom rokokovom SHióniku bratislavského Mi rba· 
ci•u\'ilo puláca Son!ita G dur od francúzskeho skladute
r .. " V ~' I.IHllllnéllo flautistu Z doby J.:udovfta XV. - Mi· 
clw la Bluvcta ( J700-17tl!l ). Tro jčasfová son ú ta (Aria 1., 
i\r1u l l. n t;igue ) nebola clotea·nz (ako l dulsícll 5 z tohto 
opusu J vydunú a existovala len v pôvodnom ztíp isc dvoj
lli<t sn•: l skladby so sólo hlnsom a nei:!slovHn9m bHsso 
t:un t111uum. ]eun Pal er o - flautista a pa·oresor konzet·
vatóri~:~ v Troyes, poskytol túto sldndbu R. Macuclzll\
sidimu, l<tur\' ju upravil na triovú soniítu pre flautu. 
tu lniJ<du u v ioloncelo . Premiéru dielll uskutočnili Vln
d islll v Brunner ml. [ flnu ta). Jura j i\lexancler (v iolon
čelo). a Rudolf Mucudzi aísk i ( čembalo) . Bluve tovu sonú
tu in terpretovali s fallkostou l grucióznym pôvabom. 
D11~lo prezrď clza vplyvy talianske j hudby zo zači u tkn 
le. s toroč ia, ale i mlndého Telcmanna, ktorého opusy 
n<~pokon Blavet uvúdzul vo Franc(azslw ako prvý. V do· 
kun;liej interpretácii odzneli 1111 matiné a l sklndby ). S. 
Bacilu. Ciiovunni Platliho (1690-1763) a Fruntiška Ben
du (17U9-J78G) . 

• ZBORNIK MATERIÁLOV .,Viliam Figuš- Byst t•ý 
f H:l75-1975 )" vydalo L'iterúrne a hudobné múzeum v 
Ban~kej Bystr ici. Sú tu príspevky z konferencie, ktorá 
hola v diiOCh 24.-26. apl'lla 1975 v Banskej Bystric i. 
Hd<~ rt1 ty n diskusné príspevky od 20 autorov hodnotili, 
mwlywjú dielo i osobnosť sldaclatera a jeho postavenie 
v slovenskej hudobnej kultúre. Zbornl k je o to cenneji;f. 
že lileruttll'll o Viliamovi Figušovi-Bystrom je pomer ne 
vefmi skromnú. Veď oio·em prf ležitostných príspevkov -
zvilčsa populórncho charuktena - nevyšlu u menova-
110111 un a jedna serióznejsia i;l údia, okrem personálnej 
hibliog ra l'ie E. Muntú,g1:1. Literárne H hucloiJné m(azcum 
v B<1nskPj Bystr ici v edícii ,.Noš( rodúci" vydalo i pcr so
nú lnu IJiiJiiognafiu Júnu Cikkera. Zosluvilu ju Murianna 
Búnlíovú. 

• SPEVN!K ROBOTNICKYCH PIESNI v l l. rev íduva
nuan a doplnenom vydani vyi;iel v Matici slovenskej. 
Citujeme z úvodu Emanuela Muntága: ,.Roku 1921 zo
stuvil starý pesn i čkár Václav Chlumecký- Enšpengr.t· 
Spevnil( 33 robotn ickyc h piesn í. Spcvnfk vyi;iel nďkla
clum 1\SC 11 oilsnhuva l nnjzn<im eji;ír: plusne svetuvél1:> 
proletariátu, nieko ľl<O nár odných piesn! u predovi;etk ým 
v l;!sl né piesne Chlumcckéllo. Spevník IJul vrduný roku 
1021. ked)• bola zaloiena KSC ... Širokej vca·ejnosti. ale 
IH!Jillfl mluclej generút;li prccik lad<imc ll. revidované a do
plnené vyda nie Chlunacckého spevní k<~ ... Texty piesui 
sme zrevidovali v zmysle normy sútasnéllo spisovnéllu 
jazykH ... Piesne sme doplnili o n otďc iu zachova ných 
l l'f:!ôtll! z hurlollnej poz.o~ta losti j a'd tusfl Batcľ11. tiaľ, 
5 nápcvov piesní sa mím nepodari lo doplniť " . Pr e i n for· 
Jll<klll: V;ít:IIIV Chl unaet:J..y-Enšpungcr su narodil 30. ll. 
18tH il zomrel 30. 9. 194+. Je výrRzným prcclstuvitdum 
rt ru l1ŕ: i1o obdobia ( povojnove( ) rollotnlcl<e l l itCI'at(lrV. 
Hu J pok rokovým teským robo tníck y111 ľunl\t;ionúrom . 
h<isnikom a spit;ovate l'om. neskôr sen €Jtorom za ko1nu · 
nistickú stranu. Vyi;e 50 rokov ii i a pra coval na llorc
hroní a st r ednom Slovensku. Svojimi popul (Jrnym \ pred
núskami, č l éí nkami, bíisiaaml a románmi sinl na jmä me
dZI robotníkmi socialistické myšlienky a osvetu. 

• XI I. HOCN!I\ MIDEM - na edziná rotln ý veľtrh grn
nwl unových pla lJli H hudobnin - IJu l ~0.-27. l. t. r . 
vu lrunca'azslwm Cannes. Z1:1 Slovart sa hu z(ača stn il 
Ing. Micha l Lorincz. MIDEM sa zúCastnllo UUOO zilsliiJl· 
t;uv 800 firiem zo 43 kra jin celého svetH. Veľký zúu te ln 
bu l a j o n<~ hl'ávky H platne vydavatef~tva Opus. Pocl a ril c~ 
s;:, no.~tlviazoť lw ntakt l s nuvi•mi l t: l'itóriHilll. ,\ l!lk Sd 

bude "vyvážať " slovensl<ý fo lldór clo Holandska, v62na 
l auLIIJa clo Hungl;ungu; v Cu11nes zucula rozhovory ~u 
~pu11ielskou f i rmou Zu f tro, frun cllzsl<au Arcade, lé!llu n 
skou RCA !taliana 11 so známym k l ubom gréllnOplatni 
v USA Hea·itage Musica! Society. Na jväčš! zilujem je o 
mthrávky SKO, SF s dirigentmi L. Slovákom a t:. RUJte
rom (napr. o štyri Brnhmsove S)' lllfónle). o Slovenské 
f( varlcto, ako aj o sólistov P. Toperczr. ra, M. Lups<tnskti
hu a tenori stu P. DvorskM10. V oblas t i populi1r11 Hi huciiJv 
vzbudili záujem nah rávky skup ín Collegium Mu~i c uua 
a Fermilll:t. 

• S0ŤA2E PRAZSKEJ JARI 1978: Festava l Pražská )a a· 
poriada t. r. na pamiatku 100. výročia narodenia Emy 
Dust1nnovej súťaž o najlep!;lu interpretáciu ú loh Morien
k v a ]anfka z opery B. Smetanu Predaná nevesta. Súťuz 
bud:) od :a.- 30. aprílu l. 1'. v Prah e a je Ul'čen(, prll 
umelcov všetkýc h M1rod nosti, k tor ý v rok u sú ťa:l.e nepre
siahli vel\ový limi t 4U rokov a úlohu M<Hienky či ]anika 
uz na Jav isku predviedli. 

Ol( rem spomínanej súťaže hucle od 2.-JO. V. t. r. v 
Prahe 30. medzinárodnil hudobnä súťaž PJ. vypfsaná prt: 
l esní' ruli, trt'•bku a pozaun. Podrobnejsie in form6cic 
k obom st'lťuž in m cl iavu Sekretariéit medzlnúroclného hu
dobnéllO Jestivo lu Pra zsl1[1 jur, Dt1111 umi! lcii, Alšuvo 
n[I IJi·. 12, CS-110 Ol Praha l. 

e FRAN<;OIS VILLON sa sta l ústrednou postavou no
vého baletu V lad imi ra Soukupa (nar. 20. l l. 1930 v Pra
he). ktorý uviedlo Juhočeské clivaclio v Ceských Budč · 
jov!r. iacll dlaa 17. II. t. r. Balelncí drámo v 3 dejstvách 
l.Jol1.1 aw ~ tudovon ii v r éžii a chot·eog ru fll zos!. um. Milu· 
JHJ Hojdysa a pod taktovkou j ana Doležalu. 

• NASl V ZAHRANICI: M. Lapšanský a ]. Smyčkovú 
úi;l nkuva l! 27. ll. l. r . v Bt!l'line 111:1 kuneertr: u~pu ri o l· 
danum n;, poi;esť 30. v ýrui;an Viť11zné ho fchrn;íra. Onclruj 
Lenurd a M. llajóssyov[a SJ>Oinúi:i nkuvilli 13. ll . l. r. 
v berlinskom MP.t rupolthontor v diele Curm ina burana 
ocl c. Orffa. Eciuanl Fischer, dirigent SKO naslutluvn l 
v Gu tl 1c Smctunovu MoJU vlu sť, Stan islav Zil m iJorský bul 
sólistom Prukoficvuvho Klavímehn koncertu t. 1 U dur 
na kunt:er tra:h (10. a J L. II.J v Bydgoszezi. Zllenilk lli· 
lck ilos ťovul s mozarlovským programo111 v !liwch JU.-
24. 1 I. v Talline a Vilniuse. j oze[ S 1>ačck bol sólistom 
Ovoi·úlwvllo Requiem v Dortmunde ( l7 . Il. ), Peter Dvor
ský úc in koval v Dvoi·~ kovom Requiem vu Vied ni (9.-
10. ll.), Ferdinand Kl!nda mal v Londýne dva recitály 
v réimci organových koncertov v Roya l Festival Hal l 
(22. ll. - l. III. t . r.), Vl kloa· Málek dir igova l vo Wienea· 
Voiksoper Slraussovho Cigánskeho barónu ( 4.-15. il. 
t. r. ). 

,. 

K Tý~dl'iu nnuef slovenske/ lwdohneJ worlllt Wl vrólime 
hodnotiacimi krt'lkami v budLícom č1sle. l.aliat aspoii 
dva jotografick{> zóbery z kuncerto;; prehliadA-tr na 
prvom te sólista opery SNV /OZť!{ SfJaček, ktorý zo
~a/ veľký úl!pech svo;ou interpretóciotl Ho/uubkrml!o 
cyklu piesnt pre bas a klavtr "Panpulónl". Stdlny ko
morný orchester s dlr lgentamt Eduar dom Flscl1erom 
(na sntmke 1 a Jónom V altom uviedol slovenskd diel a 

···-~~ na koncerte dl'la 23. II. t . r . 

ŠKOLA A HUDBA 

Nová učebnica hudobnei pedagogiky 
Výchova k povolunl u patri medzi základné postulá ty 

modernej školy. V tých to intenciách sa nesie aj vyučo
vanie pedagogických disciplln na bratislavskom kon
Z!:rvutóriu. Vzhfadom k tomu, že prevažná vačšina ab
solventov po ukončeni stúdia zakotvi v učitefskom po
volaní, kladie su nu ten to úsek výučby osobitný dOt·uz. 
Sy11tézou peclagogickýc h pojmov, poučiek a teórl! zaobe
ra sa predovšetk ým predmet pedagogika, ktorý predná
Šli nn spomínanom u č i lišti dr. Drga Pavlovská. l'o tieto 
dni vyšlo učebni ca pedagogiky, k loní naplsala dr. Ofga 
Pavlovská ("Pedagogika pre konzervatóriá", SPN 
1978] . Je v ne j zhrnuté uč ivo, rozložené clo všeobecne( 
hudobnej pedngogi k l' , prehfudu deJln I>edagogl ky a vy
hnaných kapi tol z hudobnej didaktiky. Prednosťou učeb
nice je predovsetkým tu, že učivo r ozobea·á z aspek tu 
hudobnr.j výt: hovy, oku ui nástrojovej individuálnej výu i!· 
by. 

Sa'1 i:usnú situ;ícia v huciutmo-pedagogir.ko-teoret ickej li
lcrutúre ju l flk<í . io k y111 pudHgoglcka teóri a v yu čova n ia 
lludolmcj výchovy (n pomerne bnhuto rozprucovnnú , pe
tlragogickú toória míst rO!OVtl j Ind ividuálnej v ýučby je 
ZIJstllpen[l len veľm i spor·aclicky. l ked máme pomerne 
znučný poi;!'l mctoclfi( v y učovania jr.cinot llvých hudob
II )Th nflslru ,uv. tlo:<iur n ír~ je spr11 covnn(l tukmr. r vóhP.c 
tr:óna indiv iducí lnc( ll[l~ tro,uve ( vyu(;IJy. Pntom IC jasnŕ:. 
~ 1 : cullo.un• iné te. zaol> • ·rať su m c l o rtl k o u. nko skú· 
11.o1ť v~l)ulln c n t: p u dagug ackc pr an c fp y. O 
l_n druh(: sn usil u je tlr. O. Pavlovsk(l vu svojo( knihn. 
L'spf'ioll l! ~ll j!: j lu tlarí a doannlevomc sa. ze spulll ('.llUt(l 
pul, ll l<facw vyplni cilt-d'nú medzeru v tom to odbor n. oi 
ketr úplne dAnú pr oh lemn ti ku nemôže vyčea·pé:I C Učivo 
te putlnné systemull<.kv 11 zrowmllcfne - vzhfuclum nn 
vr k i.t udti(Lit: ach. Nn ~vnjn si pride 11( skúsený pedAgóg. 
ld•11· í· tu n;í jclc svstemullz(tr:lu peduguglckýcll po(muv . 
s k tu r i 1ni sa v prnxi st rei[IVH . ROMAN RYCHLO 

lH od fanuára 1. r. preb1elza v Cs. rozlzlase {anóčkO/J 
rok . A·torý 1. l . 1978 otvortl zástupca ústredného r iadi· 
telu Cs. rozhlasu a riaditeľa Ceské/1o rozlllasu dr. !{ . 
ŕ~ra!Jal a uvedenlm {anáčkove; Symfonielly, ktora dt· 
r t!)OVal nár. umelec far. Kromblwlc. V ten istý det) sa 
poclwllllla brnenskó stan1ca na "Prametloch domova" 
zauJimavým ;ant'l~kovským programom pod nózvom 
"Chodnli!ek, k torý nezar óstol". Pripravila ho - s krós
nym zmys/nm pre {antlčl..ov tvor ivý odkaz - O. FaJku· 
sovó. V programe. pretkanom vlaodnýml fanóčkovýmt 
skladbami, hovorl/1 svoje spomienky dvaja zaslúZUI 
umelci - prof. Fr. fi/ek , doc. K. KraJka - a dr . M. 
Stt!drot1. 

fanóčkov rok mó v Cs. rozhlase pevný dramalick!í 
plán, podľa k1or~/10 pokračufe vo verejných koncer 
toch, vysielaných na stanici Vltava. zulóštnyml rel a· 
cianu s označen!m "Tvorcovia a pokratovateli a Jandl'
kovsA·eJ r eprodukt·neJ trad!cle." K tomu 11a prldružutú 
nemenef d8ležité prlležilostn~ r elócle lwdobno-vzdeld· 
vocieh'J rózu. Slóvnostný koncert ume/eck!íCh telies C.~. 
ro1lz /asu dt1o 9. tanuóra 1. r. mal v predvedent Symfo· 
nick~lzo orchestra a Spevóckeho zboru Cs. rozhlasu 
(zbor majster M. Malý l dve z najlepších Tanóčkovýcla 
c/iel, symfonickú bósetl Taras Buľba a Glagolskú om~u 
z r . 1926 na starosl oviensky text. Hoc/ sme wyknutl na 
clramalickei!:iie podanie, majlí súčasn! inter pretu/aci 
umel e/ 8 . Sulcovd. M. Mrdzovd, V. Pl' lb!ll, J. Horáček, 
právo na od/ i š nl! po liatie a vybavenie. dobr e pri fa/ el · 
tw pac/ Krombholcovou taktonkou. V pre~tá11ke zaznP/i 
úr!luky z novmovýell l'ldnkov- prof. Vl. Helferta o {a· 
11äť:'krwi . ktoré vybmla {. Va!ial ová. Ost rauská stanica 
!Jr/ pra vila program o !anáčko11i - folklor istov/ v re
lácii "Uesty zo folklórom." Znalecky ;u zwledla M. 
To!lcrutJá. cimúalnva muziku 7'ecl!nik a skladby {aná~· 
kOV(Ij fillwrm6!1ie uvllclzala P. Pe.~atová. V mlerpretdr·ti 
/JeľA·(!lw wal ca {cmátkove; lwdby, zas/O~ilého umelca 
u;·. Bakalu sme znovu oi.JdivotJalt jf>IW starf! .mlmky 
Tara11a Buľi.Ju, "Rikadel" l Glagoll!kel om!ie v spoluprdct 
s 1-. Domanínskuu . M. f ui·enovou, f. V/11/wu, far . Ulry 
clwm, f. Hromáclkom, f. Cernockým a s brnenskfílt!l 
ookálnyml i in!Urumentálnymt telesami (23. Janudra l. 
V súbornom predvedení tanáčkových opi er zaznela 29. 
Januóra t. r. fandčkovó opera {eJ pastorkyt!a v repro
dukcii Nórodndho divadla v Prahe pod taktovkou Boh. 
Gregora. Bohumir STE:DRO!i) 

Z redakčnej pošty 
Koncert porskej a slovenskej hudby bol 

22. [oiJruára t. r. v Polskom kultúrnom a i n· 
f01•mačnom stredisku v Bratishi ve. Spoluuspo• 
riadatefom bola ĽSU v Bratislave, na ul. Obran
cov mier.u B. úvodné slovo mal riaditel ĽSU 
Július Kowalskl. Na koncerte ťii!inkoval Komor
ný stibor Bratislavských hudobných pedagô~uv, 
ktorý uviedol diela Bacewlczovej, Chopina, 
Mlelczewskeho, Paclorklewicza, Szymanowske
ho, Snchoiia, Zimmera, Rajtera a Kowalského. 

Verejný koncert !lakov ĽSU v Bl·atislave na 
Exnúl'OVej ul. 16 bol 22. februára t. r. v Dome 
pio11ierov a mládeže Kl. Gottwalda. Koncert 
bol venovaný 30. výročiu Vlťazného febt·uáJ•a. 

Diia 5. februára t. r. zlilli sa v koncea•tnoj 
sieni Cs. rozhlasu žiaci z družobnej školy 
z HutlaJJešli na Villányiho ul. a z ĽSU M. Rup
pehlta v Bratislave. Slávnostný koncert oboch 
dr užobn ých skô l bol venovaný 30. výroi!iu Ftlh
a·uóa·a. Podobné styky JICsluje škola s viacerými 
huduhnými in!ilitúclami sucialislických kraj ín. 
Nu 1ivud sa predstavi l žiacky oa•chester bra 
lislullskej škol y. Dlrigovu l ho L. lker. V Malej 
nuverlu t·e L. Fausta vynikla istota h1•y mladých 
sl ái:lkúr~,v a pekný tón hoboju. Úallii účinku
júci bol i z nižších tried družuhnnj školy. K naj
ítspcl>ncjsím patdl malý huslista l'útct· Somogyi, 
ktorý hral diela A. Col'lílliho 11 D. Sostakovii:a. 
Prekvapi l i dobrým nalltudovanim prvej časti 
Saltwvhu Concea·tina G dur ( P. Somogyi je 
žiakom Il. ročníku). Od neho iba o ruk sta r~í 
kluvirisla Akos Uiússy predviedol spamäti a v 
miručnum tempe F a•cšuvn Detskú izbli!ku. V 
stvoa·rui:uej hre na klaviri úspe~ne demonstro
vali s pedagogickým zámea·om na]Jisuné sklad
hy E. Szfiny lovej dvaja mladi žiaci: Krisztína 
Úrsótwá a Péte1• Agoston. DARI NA ROLINOVÁ 

cSU v Lipanoch vznikla na základe uznese. 
uia bývalej Rady ONV v Sabinove v máji 1957. 
Oricllilne vy_u.i!ovnn ie so však zallalo d fia 1 . mar
c:a 19511. A tak sa táto ško la - v mestečku 
su 4UOO obyvateľmi - dot:kal{l svojej dvadsat
roi!nlce. Mestečko Lipany leží v sevm·nej časti 
okt•esu Prešov. Má bohatú historickú minulosť. 
Na tunajšej skole - vidieckom gymnáziu vv
ucovali svojho času významni vzdelanci ako 
Samuel Fabiuus, Andrej Lucae, Martin Cedich, 
i!l miestni rodáci l Imr ich Miku, Ilona Nyulas
syuvli a ďa lši). Pučus c:el éhu 19. stUJ•očia , ba af 
do ruku 1924 tu sldliii okresné orgiíny hOJ·no· 
tm·y~kého regiónu Sat•i ša. Tu umožnilo ruzvu j 
vzdelanosti a kultúry miestnych ohyvatefov i v 
podmienkach nio veľmi priaznivých. Skutnt:uý 
kultúrno-spoločenský r uch však nastal až pn 
oslolwdenf.' Do obdobia prudkého rozvoja mes
tellka l jehu okolia spadá i za loženie spnmflla
ncj cSu. Prvou l'iaililel'kou tejtn školy su stala 
M&ria Lormanovó. Dnes v šiestich triedneth vv 
učuje 6 učilefov hudby 135 žiakuv. Za 20 ro
kov tu nadobudlo hudobné vzdelanie 996 ži li
kov. Vyučuje sa bra na klaviri , aknrdeú.ne, 
husliach a základy spevu. Skola má 10-llhmný 
okordeônový súbur. Aktivita lipanskej CSU je 
pozoruhodná nielen zásluhou práce dlhorolloej 
riad iteľky Márie L01·manovej, alt! u 1 uč iternv 
Andrl!ja Hud áka, Anny Demeterovej, f. Broäo
vej, j . Zembovej a učilefél Kriiípinského :liaci 
vystupujú na rllznych slávnostných akadé
miách, p01·iadaných miestnymi orgánmi. cSu 
v Lipanoch pah·i medzi tri ško l y tohtu tvpu 
v r ámci okresu 1 Prešov, Sabinov. Lipany 1 Za 
nplynulých 20 rokov odišlo študovať na knn-
1-P.rvutórium do Kušic 4:1 ahsolvcnto\• USU. V sú
tasnosti ich je na knn:wr·vatót•iu 7. 

JOZEF TI<ENCAN, Lipany 

Dian 6. f ebruára 197H bol v sálo brueuskéhu 
konze1·vatóriu koncert pu~tlucháčov k l avlrneho 
oddcluniu bratislavského konzervatória. Toto 
vystupcniu buJo uspur•iuduné v r fl nu:i drnlhv, 
kt1Jrf1 mil už dl htH•oční• tradiciu. Bru t ls lnvč,• nia 
si zvol ili n iit·očný program l Beethoven. Cho
pin, Dobussy. Milhaud ] . Ich výkony hull vy
t•ovnuuíí 11 (ll'eclzne pl'ipruvené. Všelt:i 11nKIU• 
chái:i preukázali vrodené násll•njuvé dlspnzlcle, 
technlcklí pohotovosť, zmysel pre lltýl a výraz
nú muzikálnosť. Dúfame, le v teltn obojstranne 
prospelínej spolupráci budú ohe !!koly pokra
čoval', aby poznali a vzájomno konfrontovali 
výsledky svojej umeleckej pôsobnosti. j. Ľ. 



Hudob~ý turec 
EulensQieg~el==== 

Nie knl!dá prenuern sn môže pochváliť vysokou úrovňou intel'(ll'l!lácie, nevšedným záujmom oti bornikov a záslu i.ným 
vzkriesen im naše j hudobnej minulosti, ako bolo uvedenie Hudobného tureckého Eulenspiegla od Danie la Speera súborom 
Musica aeterna pod umeleckým vedením Jána Albrechta. Ku morný súbor, ktorého meno sa postupne stáva samozrejmým 
našej verejnosti , ujal sa tohto tristo rokov zabudnutého, na našu históriu sn viažúceho diela (literáti majú za sebou pl·e
klad Speerovho románu Uhorský Simplil!issimus do slovenčiny ... ) Autor - Daniel Georg Speer - zanechal autobiogr a
fický román Uhorský Simplicissimus, čoho hudobným pendantom je premiérovaná zbierka Hudobn ý turecký Eulen
~piegel z r . 1688. Táto obsahuje vokálnn-iniítrumentiílne a in~trumeutálne skladby. Určitým doplnkom k Hudobnému tu
reckému Eulenspieglu je Hudobný §tvnrlfstok, ktorého hlavný význam spočlva v tom, že vyplnil medzeru v hudobnn- peda
gogickej literatúre 17. storočia. Od samotnúho autora sa dozvedáme, aká bola prax pri generálnom base, charakteristiku 
hudobných foriem a iné poznámk y k interpretácii. Dielo nám tak otvára cestu k mysleniu doby. 

K premiére mohlo dôjsť zásluhou mravenčej práce muzikológov - dr. Ľ. Ballovej a J. Albrechta. Die lo toti 7. obsahovalo 
Iba party, podra ktorých bolo treba zhotovil' partitúru. Celé dielo odznie postupne vo dvoch cykloch po štyri koncr.rl y -
prvý cyklus bol na jeseň 1977, druhý bude na jar 1978 v pt•le storoch výstavy Slovenského národného múzea ,.Hudobné IHÍ
struje na Slovensku". 

Musica aeter na, sí1bor nad~ených muzikantov, schopných práve toho, · čo vyžaduje star á hudba - dntv(Jrania, umeleck!!j 
Improvizácie, a to v r ámci hrania dneiinej predstavy o iit~le spomlnaného obdobia - zhostila so svojej ítlnhy skutol!nn 
no úrovni. (Treba si zvláit' vážiť zodpovednú prácu dr. Alfonza Langera, ktorý sa podujal na nemá In n íi roční1 úlohu a in
terpretoval celý t enorový part Hudobného tureckého Eulensp icgla. Jeho lahký vysoký hlas a pekný l tm hre je zvl ášť vhod 
ný na túto úlohu. ) 

Bratislavská dychová harm6nia pud vedenlm Františka Kurzwella, ktorej patril taktlct. jeden koncert, predviedla 6 mi
moriadne náročných dychových sonát, a to opili' vo vhodnom prostredi spomlnunej výstavy. 

VIC:RA POL/\1\0VICO VA 

O genealógii 
a výskume diela 

Zbierka Hudobuý turecký Eulenspiege. 
vv~la tlačou v roku 1688. Aký ohlas 
vzbudilo toto dielo ll súčnsnlkov, nie je 
zni1mc. Po prvý raz sa o iíom v muziku
loglcl'e i li te ra túre plše až v roku 1882, 
kc;tlv zaujala známeho muzikológa Ro
b~lt'la Eitnern. Ei tnerovl sa tlostal tlo rúk 
exempi{JL' zbier ky - jednotlivé par ty -
neilplny, bez titu l ného listu a prvých 
str;m. Probl(?n; autorstva nm·iesil. V stú
cl!! pod názvom Ľudová hudba v XVII. 
storoči poukáza l však na význam tohto 
diela, na j eho li terárnu l hudobnú holi · 
not u a uverejnil aj niekoľko hudobných 
uk6i:ok, ktoré dlho boli sko1·o jediným 
zn~mym hudobným materi álom zo zbier 
k •! Hudobný tureck ý Eu lenspiegel. 
N;, ivýznamne j~ie k objnsnenlu osobnos

ti U. G. Speera a jeho literárnemu, pre
rlov~etk ým vsak hudobnŕ.mu odkazu pri· 
bližne v 30. rolwch niii-.ho storočia pri
~Jl!:'l nemecký mu:~:ikológ Hans Joachim 
Moser . Podar i lo sa mu zozbi era ť základ
né archívne dokumenty il postupne skolll · 
pletizova ť súpis Speer ových hudobn ýc h 
pnie. Prvý upozornil oa to, ze autorom 
pot! pseudonymom vydaného r umúnu 
Ulro1·ský Simplicissimus i iChu hudobné
ho pendäntu - lludobného tu reckého 
Eulu,spil)gla - jl) Dilniel Georg Speer. 

Približne v tom i stom čuse so vseobec
ne v európskej muzikológi i zintenzivm l 
a rozvin ul zúujem o sledovan ie JJ I'Oble· 
motiky historick~·ch tancov. ktorú sa 
uk!izala ako kľúčová k pochopeniu vy· 
V0 1tJ inštrumentálnej hudby vúbec. jel 
formovania v obdobi barol1a. Zdô1·uzi1o
val sa vyznum vplyvu tzv. národnych 
tancov na vývoJ lnstr umentiilnej hudby. 
Zbierka HTE poskytovH ia k tomuto vy-

7'ituln~ vyobrazenie z p6vodn GTw vyda· 
nia Uhor ského Simplic lssima z r. 168:3 

skumu mimoriadne cenný mater iál. fi 

prP. to sa od tych či lls uvádznla prnk tlckv 
v kaZdej prlic i z te jto oblasti . V hucloiJ· 
n ~·ch prlkl adoch sa všuk t radova lo leu 
nlekol'l<o ukúžok. 

A7. v r oku 1957 sn v katal6gu nemec
kého hudobno-historického archlvu v 
Kasseli citovala poznámka o exlstencll 
tohto rllho strateného prameňa a mož
nosti zfskanla mikr ofilmu ( okrem tohto 
exemplára, k tory je v Nemecku vo Wol · 
tenbUttel skeJ knižnici, j e dnes známy 

Autog raf Danwla Georga Speera. 

este jeden, u luiený v Kong resovej kn l:l
n icl vo Washingtone). 

Po sprlstupnení mlkroľi lnlov viacer! 
muz1kológovia [ predoviiel k ým slovenskí, 
maďarsk í a rumunskl ) sústredil i pozor
nos ť ne tento sku toi:ne mimoriadny du
klad hudolmej kultOry XVI I . sto roč ia. j e
ho vi•znam, bc:~: toho, iiiJy sme zmensu· 
Vil l l dôležitosť pre štúdi um európskrj 
hudby ohdob111 stred ného ha roka. iC t>r<i
ve pre teri tórium Slovenska a Sedl lloJ· 
hradska, ted<t územia, ktoré Speer vo 
svo,om autobiogril ľlc kom románe popi· 
sujr.. Z tolito h ľH dislm sú ZA Ujimavé pil 
ra Icl v s dobovymi pa mia tkilln i. k toré :,a 
na spomenu tych územi11Ch zachovali. fU 
nás konkr étne s významnou zbicrkon 
XVII. sloroi;ia - s Pestrý m zbornikum 
z r.eVOČI!. ) 

Niekoi'IHJ slov o ol>sahu lluclnbného tu
rccl;élio Eu lm15p1eglu . úvod tvori l nt ril
da, kto r;í je súčasn•• r itornelom prv•"!i 
pie:,ne 1 prvé hu quodlil>etu). Piesní je 
12 a sí1 u rčené pre sólový lilos - te
nor so sprievodom zflk lad nP.Iio inšt ru 
mentú lncho obsiidenia, 1. :1:. rlvojo huslf, 
dve violy a continuo. V ostatných pies
iJach funk ciu ritornelov a i n~ tľumen tlll 
nych mcdzi h iOJ• pln ia tance s národn\•mi 
názvami (uhorský, po ľský, va lnský, mos
kovský atcľ.). Týchto tancov, nuzyvaných 
baletmi, je 23. Dalsla časť zbierky je po· 
tom t.: isto ingtrument (ilna. Obsô'ihuje s1~s t 
:,onát p1·c dvchové nástroje s continuom 
il tri sonáty pľe husle, fagot a conti
nuo. Zäver tvor! obsinh la cyk lická for
ma, ktorá - okrr.m dobových, tzv. 
sľaclitických tancov - mú aj netanečnú 
sonátu a sona tlnu. Je to cyklickú for
ma. ktorá spli1a všetkv k r itériá baro
kovr. j inštrum en tií lncj suity. Možno ju 
takto kl a sifikovať aj napriel< tornu, že 
sil tento t ermln v čase prvého vydania 
HTE ešte nepoužlva l. 

l keď, ako ukázala analýza diela, ou
tor HTE sledoval vytvorenie kompakt
ného hutlobného celku, všetky skladbič
ky sú samostatné a možno ich a i takto 
interpre tovať. Kompletné predvedenie 
,.na jeden raz" by z techn ických dôvo
dov nei.Jolo unl prakticky možné pre ob
siah losť zbierl<y i náročnosť na lnterpľe
tov. 

Ak z hudobného h!ndlsl<n je Hudobný 
tu recký Eulenspiegel významným dopln
kom románu Uhorský Simplicissimus, je 
zasa teoľetlcké dielu (a lebo presnejšie 
povc~dané hudobno-pedagogické dielo l D. 
Spenľil Hudobný iitvorlístuk ( drulié roz
i;lrené vydnn lo je z r. 1097 ) dtilezl t}•ln 
pi'Íspovkom k zi.Jler ke !ITE. jeho vý
:wam sa prejavuje z viacerých h ludlsk: 

1. Prluúša mlmorludne cenné poznúrn 
ky k lntcrprutovunlu d lulu, k chm·nk· 
te1·lzovn nlu Jill(lohnýcli ruriem, upowr 
i111 jr. na dobové ~.vy ldostl, Jli'IIX pr i rr~il 
liZíiCii contioun C:: l slovanólio bnsu il tJO<I 

2. Pod svojo pedagogické di elo :,1! 

Speer podpisa! v lusln ým mu11o111 . Boliat . 
si vo hudobn ých prl k l lldov v Hudobnom 
iitvor lfstku umožiiuje ana l yzovuť St>ee· 
r ov skladutel'ský odkaz vydan9 pod vlast
ným menom a porovnavať ho so skla!l· 
lmml, ktoré vvšli pod pseudonymom. 

3. Napriek tomu, že už H . J. Mo1ar pri-

Sniml<a: 0. Vl l10vá 

písal autorstvo US a lľľt:: D. G. Spuuro· 
v1, prl)tl so tlllio ostav11lu tuto l~unstatu
va rll e uu Íl r ovnl lt ypotezy. 1\ku llluVll Y 
prull ŕH·gunten l sl lli il fukl, i e sn nuplr 
tla ri lo O (IJ~( pri a my duku mon t Spt!t:ruvlio 
poby tu nu Slovensku. Ai dt)klad nym slíl · 

. diom tlicla ll utlobný stvur l istuk prul. 
). Aibrecli l upuwrnl l na m ir:~to, IHIL 
!:ipCl!r nap fsnl . . " " na svoje j J1Ílli son1 
sa ncstretul nikde inde s takým nást ru
jum, aku na Biskupskom dvu re vu Frey
singu a nevidel som podobn ý nf1struj 
nikde, ako v Prešove - v Ulwr :sk u -
u mestského trubača, hudobníka Adama 
llesslera, k tOJ'Ý - akn chýr ny n:lslrujál' 
- sám taký tu vyhotovi l ". '!;1tu pu.:n;un ka 
je dote r<~z prvým zM1 111 vm pr i;1n1v111 du· 
kumentom Speeruvlio poby tu 11H Sluve l1 · 
sl\ll. 

Pre nás sú vzťahy l ludollného stvor
lísl ka a l ITE fliljdóld~IH: jslr., 11PI11UZôiU 
viw k ne~po n 1ei1Íi ť význam tohto d in1a 
vseuiJecrwtsle. Alw upozornili uenw cid 
lllUZi kológovia, je Spccrov lludobný slvur
l íslok prv}1n kompendiom hudobne j pru
xe nA teritóriu s nemcck)•m jiiZ)' l um. Ll
si sa od sko lsl<)•r h ui;ebníc. teda l l či' IJ 
níc pre latinsk6 ~kol y, ktoré lw nZBI'VU
vali tcorellc l<é ni1zvy a nereaguvt!l l 1111 
znwnu IHHiolmrd prnrr. n l i ~ i Sil 1 i10ž nr! 
Pretorlovllo Sy n tagnw rllllslcum, l<torý111 
sa il lll or ol• n11 ia V\ llh.llf! 11 11 .. dl r.:l.lur 
musu:cs". SpPer svOJOU ui:c!hnic:ou veľm i 
ž1vo r cagu je nn doiJuv(J JJI'iiX a prúve v 
te jto o1JI11 st i ju 11 j n uj vii či; [ v yznam 11 
prínos dieln, ktoré vy~ lu v dvocn vvdn
n iuch. Aj tento fakt svedči o ohlase 
a záujme súčasnikov, o tom, že Speer 
svujfm djelom vyplnil medzeru, ktorú pn
cifovali sÍII~asnlci v nedostatku práve ta
kéhoto typu učebnice hudby. 

ĽUBA BALLOVA 

Poznámky 
k prekladu 

Speerov spola l!iuotopisný r o mán Ulwr
~ký Simplicissimus, ako aj texty jeho 
.12 quocllibetov, ktor(j tvoria t:ast jeho 
hudobnélw diela - Hudobného turecké
lto Eulenspiegla - majú nesporn(j kul · 
túrna a; llteráNte hodnoty. Ich hlavni? 
devíza je: dokonalá znalost života. vte· 
dajslclt pomerov, politicke; situácie dru
/te j po!OtJice XVII. storočia, ~·iroká roz" 
lrľarlenosr, sviežosr a plnokr un ost st1ílu. 
schopnost zachytenia c.Lobovélw a miest 
rte/to kolor itu, ruznoror!Jícl1 l'llcl~k(Jcll cho 
•akterov, zmysel pre iari a - napokon 
- aj schopnosr V!ístaoby r ozs ialt./ejsie/J : 
rtiela. 

1\ IÍIII 110 ,\VOju/ll 1'0111(111(1 - V U /tur 
' kom SII/1/}/1('/~StlllOVI - M l Speer c/l' i t 
i /OtHtl·!,Jne jecln ot nej ll nie a takmer clu·o 
twluglcky opisuje i /vot 11/av"éltn hrrlu111 
11a horizonte doby. svoje ltuclobn(l fr(lf>· 
ky, quodll lJety neradí súrodo a zc:!k oni
te. Pridŕža sa tu sk6r zákonov kontras· 
LU, prudko ment ndlady a situc:!c te. De j. 
ak sa tu o spolot:nom de;t dd hovoru -
nc:!m cllce/ Speer poc/at na sp6sob jar
moť!nfích vyvolc:!vačov. Začtna ho preto 

a j aktímsi tarm očn!ím pútačom: ,.Kto 
chodi rúd za chýr ami, nech dúva pozor 
núramn9, hneď prldu smiešne scény . • .'' 
U~tami rozprdvai:a - tu vlastne spevá
ka - nám r ozpovie, ako Lompýn slú ii l 
u pána precept6ra, ako sa cl ostal clo 1!1-

reckélro za jal/a, tiahol s pdnom vezí rom 
ku Viedni, zamrzol u ltáreste i uyvwzol 
z neho a ako dopomohol k uítazstvu qró
joui Gergé/11nu v stíboji s Turkom Zolfiá
n om. Tento cle;, obsiahnutý u prufíclz 
tfUOclliiJetoc lt, je prer!}Va11!Í mo ralilaml o 
b/áznuue j sikounosli a vykreslelll /Jl lv·dz 
turec!.:.1ich, ako ich my poznáme z tvor 
hy Clwl upkouej, Bottove;, ci Z f_ar!Ji.\t !íCh 
upi~ov starých slovensk!Ích balad o Myt
llikoue j dcére, Sudy Kat ar íne a llllfCiz. 
1'!Ím sa i ivotopisr1ó stať quodlibelotJ kon
i.•i a nasl!lpuje - zas v duclw jarmoi•· 
nych rozprávai:ov - rozprávanie lúuu~t
nyl'h pril;elzov, ktoré Lo mp.t}n zbllzka -
<'i zďaleka pozoruje, euentuelne aj sá:11 
ar1m ::uje, ako napríklad hnecl ten 
O clriel·ne j pani l.:upcot;e;, zaľúbene ; tlo 
turec l-:tJ/w Nuredína. Lompýn ju - ~pn/u 
s milencom - do/Jre vy~trrtf> í, no napo
k on { : a pomoci d omnel!íCh kúziel l a i 
:acllrtini. 

Potloún!í . a~ def'ltmeronovsktí c lwrokter 
maití t tex/tt cľalsích lwclolm!ích jra~·iPk: 
O .~ustrrme;' U zke, O chvastcwom zá/Pt ní · 
k uui. O !;ikovne; m lyndrke, t'o narafiN 
I!Ws!.:ov.,kému patriarcltoui clo po ~tele 
~tarú o.\/icu. V t !}Cht o quod/1/ietor/r 1e 
azda Speer najuuol'nenej!; í a naj/Jrilant
ncj.~í r or.právai:'. 

Pn piPsni, napísane j v pekne; sonťíto
lle/ forme s refrtlnom Vanitatum uanttas, 
krle 11(1~ spevók uystrilla pred nóstralw
mi lásky a po vykresl ení nPsmiernych 
lrnlz pPkelntíclr kont! Speer .\VOje voA:ál
no-in!il r rtmen!dlne quodliiJety l.omptíno
lllími ponaul'Pniamt grófovi Geryél/mu. 
PO.\ie/a /zo z 1!0/11!1 clom ot> k žene. f.ebo 
/Jo j. v ktorom bo juje cit/ap proti cir/a· 
poul piisfou. zbraitou a vtipom, nie te 
JJN' s/olmcllov . .. Ich rozum slepac:i. ich 
ru k~ mľ;1nd r 1 1 Vi1 , nn vo jnu nestnčí!" T.Pn· 
~e - at k·ed sl vó:!l oza jstn!iclr tvrdticlt 
lltuioo - Speer ani LOIII P!í n za vo />W 
llPUffltuj rí . /.átwreč'n .1í quod li/Jet fa ~ne 
uk'azuil! II!ÍSIIIPCll z uofen~J.:~l1o execír o
llllllia, cltamtivosli, pokrytertva a zrad
nosti . /.:tor t! číhajú na ka~lle; strane. 
A• lu ;o autor naoza; tw/títol·ne;sl. Ctovek 
to k'mer ;asne vie/l, preco /ro vteclaj.~l mo
cl páni posallil i za mreie. 

T1ínrto o~tn;m vtísmeclr om sa uoJ.:dlna 
i·flsľ 1/udobn~lro turecké/to Eulen spieyta 
J.:oni.'í. 

*** 
A/Jy Speer dosiotwl pestrost f ormy, 

meni 11 zú~ade rytmy. strof/ek~ útvary 
1 rymuvé sch émy ~voj/ch <JUOťlii/Jetuv. 
l'iii:!iuw u striec/a 7 -11 slabi i.·né vet'.~e s 
11-l:!·slabi i:nymi a obmi eiw tch kral sí · 
tJtl strofami s 5-0·slal>ii:nfÍm ver som. /\ fí 
my voli zuiil·ša zclruzené l·i str i('(/avé, 
(1/Jfti•njne o srlll'me aa b cc IJ, no ose
/lfitiW ich or11·tu;e. /Uhl sa ucil1tľujc k voľ
nej asonancii alebo k presahovému r1í· 
11111 . /.:lurtí llt lf zvy kneme 1/liZ!/Vtll ,.\l'oi ·l'n
kou~A:ym ". Gramaticktí ním je u nelw -
ako napokon u vsetk!í~lt poétuv ;ellu das 

l·•.i•) ,, '• .••.1.••: , •.•. ';.-,, . .. : 

Titulná strana CllwrskPho Simplicissima 
z prvéhu uydunla z r. 1683. 

- celkom be~n.lj . Onomatopoja tuort 
znal·nú cast jeh o poetlck(jllo uf}raziva. 
Básn/ckiJ ozdoby použlva veľmi zriedka, 
IJásnické "hrom'l.enia" t(tm llOfllf! !i>le. Ty. 
pické .~ú u nelzo doo/it ~ 1 trottté unútor · 
niJ rýmy. ktor~ dodávajú ver su naclľall
!•enost a akthi t aneŕ.nost. Nevultoc.Luu pre 
prekladatel'a je ned6sledn~ opakova111e 
l extou v repeticUiclr a refrénoch. Slová 
r~?frt!nov a r epetícii vychádzajú potom v 
urel.:lade nesúrodo. Slovenčine lu ch!íba 
moinosr skracovar slová. ako je to uei 
•t6 v nemi:•lne t-i lnllanCine .. . 

*** 
Jiel' Speer ovl w l.omptílla ;e veľm/ mno-

llotvc:!rna. Te obolratená prvkami mest 
sk(jho, vidieckeho i remeselnlckeho do
bov(jho !.argónu, no eNie viac prvkami 
tar qónu votensk(jho, ktorý vstrebával do 
seba slovtl v~etk.fích okolit!lch ndrodou. 

(Pokračovanie na 7. str.) 
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21. 1 27. I. 1978 

)P r <ldos tné konštatovať, že pl'áve koncert\ 
SF s d1·. Ľ. Rajterom, ktorí• diriguje teleso ihŕl 
po!JOslinsky , pa lr irt stále k lomu nRjlepšiemu. 
en ;-aznitw<J na pódiu SF. 1\kohv odhremenpn{· 
w: <~ •• nnei d ! rl!~l'nlskej dritw IHJZhJCra l \'7.tl\ 
novú energiu k svo j im vystúpenillm (alcbn 
Íl< l;on lul<l s ohecnnstvom Jr!l!o ,,r.lix i J'OJI1 vi · 
tae"í'). 11 nielen udr7.al puuc svojho oiJ\1\'I; Iéhn 
5-t:•JJ l lardu, ale rloklizal lto i vystupiwvat. 

V úvodneJ Faustovskej predohre nrl Richardi! 
\\'ag n era za u jala Ra jterova koncepc ii! znnm en J. 
1ou ll~r:hnickou V)' p i·acovnnosťou. m imnriadno11 
k v;qnou sól. plnstickosťou kanlilénv 11 krásou 
poiJ·tnych dPI<tilov. Jeho poli fn d m1 di elo niP· 
~o: !><1 v znamP.nf tvorivéiHJ nAdll.ľndu, ktorému 
]1r11ve oiJ~i l l, toll In cl icl;; Je akosi -!uclskv bl ízk ··. 
a jJľl'IO Sil daiHÍZiil SlO lO~ nl( S jt"hU li lOZOfll'· 
k\ 111 oh~al!om 11 nti iP.žitc ho sprfs tupnlť poslu· 
cJ ~; . ,'ovl. 

.'.1\U cľuli; f pr i~ p8vok SF do prellliaclkv kl' ú 
(ol 1 r h I'P.prezBn ta nlov ~lon·n~kt'i OJ'C he~! r:il nP• 
tvr,, IJ\ pn pril f'Zi losti vyro(:IH f't •ilrlldra od ~n r . 
Ja " " mfonická su 11a pre vr;l'k ý UI'C:I J e~tcr !\lnta · 
nlllrľózy od nlírnrlnélio lllltCic<I E11gena SuJ:IJu· 
jía. D11P.s pon1aly i.tvrťst orucné d u• lo nai.lo 1 

R r. Jtf. t ovi, kto r í• mun ochodom diriguvttl aj jnh. , 
pr<!JJtiéru a v~znam nou lll ll!rou sa podic l a ll.! 
.h tHil>VH ni teho iniBrprtH it čnel tradir·ir!, Hlel'illlr: 
.J1o t l n loi· itel'a. Dokftziil l11f'l t;n v ý iHli'JW tccli ni c. 
h ' IJ I'ipravi( O l'l' hf!~ l t•t' h jf!I!O llÚI'OCJ1P.j li!Oh". 
a!.· \'\ pn lit hu k v n;holnl!mu výkonu so su·n 
lq·ni ~,í l.lerom nálad, kto i' Í' I' il rozsah 1 c l t'Jvv 
JHtiH> i boli ví•raz ný m dokunwntr1111 RDJterovllU 
v, • ľkéllo LI'Orivél!o majst rov~l va. 

J.. 1i ~pešnému V)•znen iu tull to podo ja tia pri · 
SJH • n•:nHl lou mlero11 étj llos tu juci rakúskv · !<In · 
·v ird n Rudolf But:hbindet·. klor ý SH prl'd ~t !· 
"\I tl o~ku sól is la (;hupinovho Klavírn eho kuncc J'· 
·tu ( ! 111111, UjJ . l lU. () ]eliu Vi'kOII P Sil ved(! di!;· 
'] '""' ' ' '· \'~e 1 k1• ~;1 vi;,,k 1n 11 st;t zhodovať v !Cd 
Jl(l!To - ze po sl rd nkp k l.t\' Jr i!-; t icl<e j je But•;, 
IJ•n11er fenont(~ IIUIII. Vy tyka S<I 11111 urč il\; sklon 
k u :· ·~klllel VI rtuozite a v kitnttléne trinzvo~l 
il a1>~1 ncin poet1 !'ke1se j atmoo;ffiJ' }'. Podľa rnr\Jhu 
.11dw,·u podal Htll'l11linder veľkí• výkon, i kf' lľ 
azda otll 1sný od lrac1icní•t·h IHí hľndov na cho· 
p il,r•\'Skt'l in terprr-;ttic iu. Vý razn e podčiarkoval 
r um;"nllcký fantazijní• VZI'UC'h najm(! vo VJrtuóz-
11\'C' II llll~clzivelácll, ktoré zaznii!Vali s Jedtne·~
n ou suveren itou, elegunclou; so zvu lw vnu kva. 
l il ou a č isto tou. Buchb lndP.r neustMe tvor i l: 
s veľkou chu ťou, elán om a žtvi·m tr.m peramen . 
tom. V Rg ogickom parAmnlrl bu l dosf odvti?.nv. 
a le 1empové napätie n ikdy neoslabi l, iha Ite, 
stupiH1VRI a zmieriwval. To l o agoglc k é vlnenie 
ba lu dus! nelrn cl i~né, ale v rámci r omanliCkt' · 
ho slohu opodsta tnené a presvcdc ivé. ] P. p ra v
da, že v kan tiléne - i pri vsetkej kullivnvu · 
n osti a prirodzenej pružnosti tónu - netloká · 
za ! sa r.baviť urči tého k lasického nlitr.ru a 
p ilétlll z[Jmerne Sil vyhýha l inlenr.ivnej>.inmu Cl · 
tov{ mu ponoJ·u. U melec létkeho formtitu, ~t kfm 
ruk ú~ky klavir ista nesporne jf!, mé'\ právo ili n:1 
takyto pr!stup. 

2. a 3. n. 1978 

Drama turgic k1í zostavu koncertov, ktor(• d l ri· 
g ovai Zden~k Kol ler, tvorili menej f rekvenln
van~ d iela francúzskyc h sk lad atr.ľuv. Zv \'s !IJ 
sa tím nároky na intenztlu stúd iu sklndlr.b 
H situl\c:iu navyše skomplikova l záskok česk•~· 
ho ld11virlstu Zdcŕi ka Ko):o.iuu [ za M. l.api;IIJ •· 
'skľ·ho]. 

Ak berieme do úvahy vse tky tle lo okulno!>ll , 
pochopíme, prečo v zllli n!Jvo tak eJ jednoduche ; 
Symflinii C dur - v inveut nr. svl e7.o m prolluk 
te t 7·ročného George:~a Bizeta - aj pri Iii · 
k Pm zn~tmenilom d i r igenwvi ako je Kostru. 
o bj.t vovalo sa toľko kazov [na jrnil v skupu1 C! 
d.i'C IJOv). k čomu výdatne JHi pOillliltéila prevaha 
.vr:!mi rýchlych temp (3 časti sú Alleg ro vivac•• 
·a !P.i'o v ivo]. Z dirigentove j k oncepci e bo lo 
S \ n•pallc ké úsilie nckornp1·omism~ vyzadovať oo 
or;·lu;s lra svi žneJsie temp(( u elegantnú Tiihl<o:H 
VÍ'>ô!ZII. 

Prek r ásne Symfonické variácie pre kla1•il· il 

urc hcstcr od Césara Francka n czazniP.Va JÍI z 
n;.~ il'li póclif často. Skocla, žP. sóllsl ét Z. Kozin a 
v .. z.h lw kovej" nervozi te n edokliznl dosta toč n! · 
pn' k(ll1!lť llariéJ'U naplt lia a netvaruval diP.IIl 
s n;':lezttou dávkou filozofie k e i med i l a tívnoslt 
a l:! hky. Podal výkon technicky nR solídn"l 
úro1·n!, i keď vo sfére zvukovej, v ýrazovej i 
·dp1i1111 ického vypracovan ia - s rezervami. 

V ; t· l!olom podu jatia stala sa záverečná S)•m 
·fomck li báse1i Invokácie, op. 15 od Alberta 
Roussela, pri pt·edvedenf ktore j spo lu (tč inkova 

la Dl vokálna zložka. Košlet· mohol v Rou ssr. · 
lovi upl!ltnlť svoj p ríznačný zmysel pre vychu J. 
n ttva n1 e krásv na jm ii paste lových odlieiiOV fa · 
rieb, pre vyzdvihovanie fi lozofického podtextu . 
p r'! hullovanic d ynamic kých oblúkov (v tesnom 
stíl arle s obsahom a námetom dielu. s požiaclAv 
!< :.~ mi autora na nie pril1s in tenzívne vrcholy] . 
I h!:'ď dirigentovo tvorivé úsilie miestami na 
r<' :>:ulo na nie ce lkom perfektnú r ea lizáciu v Ol' 
clins tri, výsledný do jem bo l sympati cký a pt·e· 
:;vedi;1vý. Pri čini li sa o to aj početné čiastko 
vé úspec hy jednotlivých sól - v hoboji, flaute. 
a IB 1 ďa l i. Ich l n1el en dychových] nástro joch. 
Podobne i voki1 1na zložka: m1ikký, leskl ý bary. 
tón sólis tu opery SND Juraja Hrubanta, jeho 
zan if: lente a istota, ep1zódne sólové party č l e · 
nov zboru Ľ. Buchtu o najmä vynikajúCe! 
D. Pl!ckunj, technicky v9borní• i zvukovo bo· 
lw:o di ferencovaný, citlivo lvurovaný výkon 
Slovtwského filharmonického zboru (zbo rma j
stet V . lljin ) sa pod iel itli na tom, že obecen· 
stvo sa s tétlo svedkom us ľAChli lého muzicf rova . 
Dia. V. CIZIK 

Spičkové sláč ikové kvartetá pa tria 
k na 1v5·znamnetšfm r eprezentanlum 
•·C' nrr:duJ..cnélln huclohného umr.n ia tu · 
ho-ktorého nál'Odn. Je tomu tak už 
"' :O·~ stu rokov o Ich 111Hd7.tnárod ny 
• ·,·znam rústol ú merne s modernizó· 
, i un dopnwn ýrh prost r i edkov, v nos
io!tiných desa froi;iHch l revo lué11ým 
rr•znlac lwtn zvu kových a oi>t·uzovi•ch 
masmé(l!i n n i e v poslendom rade fl l 
vrfa ka pravidelne usporiadan~m me
dzinárod n ým sli(ažiflm. 

c lnnost l vyoralo doposiaľ oa !h lbšiu 
hr[Jzclu. Pn rozn vc !J reprP.zenta ~ ných 
slovP. nskj'•ch hudobn)•ch telesúcll sa 
za en li postupno g rttpOVIl f llilj rôzne Js ie 
komurné zoskupenia , z ktorých n ie
ktorf. sA už po n lekolk ých rokoch usl· 
lovne! i;innosll dopt·acov all nu pozo
ruhurlnil í1rovPf1. Medzi pr ihllznc ctl!
silllnni s láči kovými kvarlP.lami ( nle
ktol'fi medzičasom aj znn i kll l t r eba 
v prvom rade menovať Košické kva•·· 
telo. 

op 32 vo Viedni žiJúceho českého tw
dollllélto sk lucia te ľa Leopolda Kotelu
ha. Majstrovsky napfsanému , • no ob· 
sal10ve nie veľmi ná t·očnému dielu Y 
duchu viedenského klasic izmu nezo· 
stllii i nterpreti nič dlžnf, ani v štý
lm•r•m prnlavP. . i!nl vo voľlw l• :mp • 
Adagio cha rak terizovala pekná kan• 
li l{~ n;:, pllls ticl<ý 11 decentn\• zvuk . t.'á'· 
Vť'l'l'i' ne 1\llegro lCChntCká IJrHVlll' l lll~ Í. 

Slvrté kvarteto, op. 78 Josepha 
lluydtHl hrt~lo FiiiHJ I'mo nicl<é kvarteto 
doposi a ľ najčastejšie, čo bolo cftit aj 
na koncerte. N a jednej st rane sP.I.lave
dorny, suvr.rénnv prejav. nH d!'llliP.l -
nwn~ie v ~· icyvv v súh rt~ . signn ii ZIIIÍIGP. 
a kés i pod v'cclomé spolieiHmie sa na 
dóvernú znalosť t•ept·odulwvHnel 
skladbv s nllznakml rutinv. 

V druheJ polOV ICi prOg i'[J ilHi OCiZill'!· 
I<J n ajzúvu7.n r~ ji; in sk luriiJil vei;en:t: Slii
i'l kPvé kvarteto in f, op. !15 ud L. V. 

Be•· lhovena (11. zu 16 slili; ikov\•t' h 
k Vil rtcl z r . liHO J. A 1 toto nároi~ né, 
clr,JIIiä licl; y i oiJsiiliuvo zé1vainé dl P.lo 
prr dVi!'d l o kvnrlt~tu v tentn večPr ve
r rnnr uz 1edenastv r az. Jeho rep ro· 
d 11ia iii 111e la pPi:u ľ ~nnózn ni p ríp ra· 
vy. 1'\ud o ,·ir:~J!nou oi{Jzlwu prnclsa l ·~n 
zn!;talo v:tt:sic aku~ l! GI<é zd t\r f!Zn(' llle 
SlÍIIl! dril llHt lil'kV lddCnéliO liVOdl1'.iiO 
A!lcgn, con hnu. kel" bv sa bol tJa
ri>.J ~ I<Olllpilklnejsf zv uk a sn i.i rl' il i Vli:1 C 
clr:ll:osll, podohne aku v ZÍIVC ! 't~(·JII~ I 
i;a~ll viac finá lnej d vnHmlckei ,gra
dunc. 

J-llavnn kvôli týmto skutočnostiam 
rn!' t umelP.C'ke j (tr·ovne komorných te· 
llr·s clostaho l za pomeme krá tke oiJ· 
r!ubie jed lnečný roznlltch, tak v Euró· 
!lf! , ét l;o 1 zilmorf. 

Ak české sláčtkové kvar teti\, nAd· 
\' it..: u ,íH: na svetovú slávu éeskcho 
I,V'II' IUld. pn l:nl:nvlill clrb l •tt iH' v I r i! 
dieli a podnes tvor ia flva n tgard u v 
ľ •n to tta rol.num lllllluiHullll ~-; •J1rl , lld 

<;Jrovl·n .. ku boiH ocllisn<'í sJiuttcut. Od· 
l il l~ d nuc od niekol'kých IJt!ZVýZnitlll· 
11•;-ct1 amatérskycl1 zo5kupr.nf, p rvé po
l;usv o vy tvorenie komu rnýc·h súbo
rov, v ktorí•ch hv účinkovali pro fe· 
siontilni hudohnít:t. vznikl i ui. po utvo
rení prve j repuhlik \". Ich koncertnci 
hnnost IJO!a spOI'IIclická, v ýznAm lo· 
kú' ny, no neoceni teľny po stránke 
pionierskeho ho jil o slovr.nského po· 
si u c.húča komornej hurlhy. 

:\ii ten to zil l\lnrl potom nad viétZRII 
cľé'l~í . n11 jmä Sloven~ké kvarte to, k lO· 
ré vo S\'Ojl'!j dlhoroč n e j n c(mavnc ! 

NA jmladšie a snáď a i na Jambicióz
nejiM m edzi t ýmito k vartetami je Fii · 

harmonické kvarteto. ( J. Skoi·epn, A. 

Lehotský, ). Petrovič, P. Soc hmnn.) 

Jeho ve ľkou vý hodou JO, ze sa v 110111 

SlľC lli styria fanllliCI komOJ'nCt hud
IJy, prvotr iedne techni c ky i umel ec
ky pripraven ! UŽ V si<Oi sk ýclt lav i
ciach i za pultam i or chestra Slnvc n
skr l filharmónie. Sotvn po dvoch ro· 
koch svo jeJ - pracovne ve l'ml hnili> · 
t:>.J - exi swnc i P. · pozvali bralls lav
~ ln·c l• milovnfl\ov k•>nlnrnl' l hudl.v 
( 31. I. t. r.J do Zrkadlovej sil!lll'! Pri 
macl<dneho pulľ!f cl, •tl 'l pud<o ll ~v e · 
cif~ctvo, prv C1 hl1;1nc1u Zíilnerne ~ l vy
brali 11itročn ý rP.perlO(J r . Išlo v~nk o 
sklf1dby, ktOJ'é doposia l na jviar: š l u· 
dovnll a aj nojcastejsic verejne il J'ali . 

Mi l jí m prekvapením hola boiH!I rí 
n~I'S ! evnost. Snáď aj to vyvo la lo zna . 
mrm i tý kontak t medzi i'lc i nkujúri ln i R 

oiH'ľ.Bn stvom, klOI'}' bol zjavný hnNľ 
od prvého tónu ilvodného 3. kvarteta 

r\apnek povedanému puciAIO J.. V<il'· 
tel o vcel lw výiHH ní• výkon, k tnrý zne
>.it" a ! prfstw k r i tériá. Posluchiii:i od· 
c!Hídza li z koncenu obolialení o n iP. 
I<Mrlr .denn ý umel ť:'t: ký ziíz iJok. kturý 
Je pre 11/: lnkujúc ich pr isruhom i <:\:1 · 
v/,zkom. Ak b11M1 takto po k1·ačovnť, 
tná ~ lnvt~nská hudobná kulllira niirle l 
z io;ku~ lľl!lsie reprezentŕ1 čnl! komop,l) 
lP!•~~o F. KRESt\K 

Huslista jozef opm cer 
sa preä ~tanil r ecltdl ouýnz progr amom '' brat islavske j 
J.rkadltJve; siPni :?4. janudra t. r. Part nerom pr i klauí
r / mu bol sk1hen1j komorný l1rdl! Ivan Palovlf'. 

na G·strunf' sú nn (mod lldklivou skladbou l!o sa a( 
potvrd ilo/ . k· nárot'n.rím dielam patrí i Prokofievoun 1. 
sondta. Prdve tu 1e dostatok moinosll na orllla/en~e tech· 
nlcJ..:!íCil re~erv 1 nadllľadu pri konrepcii diela. Topm·ce· 
rov i však nemoino uprieť znal!nií dduk11 mu~ikalil y , k t o · 
r d ho VIPd/a k rozosp1evanlu hudobných my.~l1enok 1 
pln~IJ!U VIJZI!eniu prokofieuooske; lyrik y . Umelcovmu 
nalurelu plne U!JIIououa/o 1\ol ozartouo Aclagio i šesť P11írl 
vo /Oľii1P no/NJ.;a od Camilla Saini ·Sai!nsa. Nv preclw1 
- vrc!Jolnm te;to l!as/i večera bolo puzoruhocir1é smcu·· 
neni P deslallcll prPilídií Dmitrija šosta /..:ovil!a. Tiet o 
,.urobnostt'' sa mu poc/arilo sklbiť v ucPlený tvar popr i 
zrPtel'ne charakt erovom odllsenl ;eänot/iv.lÍc /1 skladhi
l!iek. Al.: osi sme l w ouali, že to nebol pr dve Sostakoml", 
ale Samt ·Saens, kt orý ukonl!il uet'er. 

fozef To por cPr pot r1 do pte;ády našich 111/aäýell 111· 
terpret ou. ktori 1lostali pr t/Pžitost' prelzlbíl si oedomosli 
po ukonteni vyso!.:e; skoly pobytom v znhran1tí. To
porcPr (ahsolvnua/ VSM U l sa closto/ do triedy zr1sl. 
unwlkynr Oľgy f'arclwmen kove; na klJievsk~ konzer· 
oat6rium. J.rlô so, že tu sa e.~le [Jreh l /Jil jeho zmys!'l 
pre /yriCkfí [lľl'/1111, k'tor~mu usak llf>tiiOrí clostatoblf/ 
pro!lpól mu:IJ..:ont~ká clrauo ~t 11 tPchnickil suverenita. 

Proqram SIJOfllO koncPrl ll zostaví/ tak, aby sa pr erl· 
stauiľ 11 r iiZiliJCil .~l!íloiJfÍcll n/Jla~/iaf'/1 - i c/iP/ol'/1 n iz · 
nyc/1 fonPm. teC'Im icke; 1 uýra:oue; nárotností: tíuort· 
né lto Bacha zam c>llli .\íce : a Pnganinlho ( hoc1 llarláf'le 

f'rlim)(IJ clommoval a!.:o zreld umeleck/l usobnosť. no 
nech,.eme tým pouC!daľ . ie potlál!al pre;a11 sólistu -
Iba t o, ZP recitál bol jednou zo za., táuok' na 1'oporcei'O· 

ecitáJ 
Ferdinand~ klindu 

\ ' ) \ CJ jliVI" C(<~t~ umro: c·.; , k lOJ')' ~ILI JÍ 1111 Vl'!. hO 

l ~ S\.Oj Íl. li 1\'0r i Vil: li síl , nnc!Oblldn ]U I'<IZOJn Iné 
itll: iilv. vvš~ iP. umHicc ké amilfc1e 1:t cle le. Otl\7 -
k<i intP.r,n·e ;{tcie sil začína za m tP.ita( s otázkou 
cl r ô! l11dtur~ il1 Nie vsak v zmysle clokiizAť. ale 
\ ".' l VO r i l. A oiJr<H'Iil SH v iaC-IIHlli P. j 1111 liipidárnP., 
ntP.I<~;clv I>C•Illj>OZiť; n n ŕtŽ nnivoé p rfki<Hiy -
a l ť · ilu 1111 ci!II IH' i st l'illl ť! ~~~I t! na nnovei'C!né pre· 
1111érovŕ. r ukop is( . \'P[kusť Bo~ r: lia, filozofi ck ;l 
li llJ J..n Ht"gl! ril, IJ!'IIft ntnost IJupi'(: IIU lP. uz Si11110 

zrejmú, p>'I; Jmnsponovdn [J liliiXi ln;!lnuu tvorivo u 
111~ enc•ou (IO ~.lvfd10 lllldnhnr'<lw obrazu. Ta · 
l,~to su hllm;il durhn sk!H dill e ľa A in terpre la 
tvor[ i 1vn ú pr'•rlu l< r.ľalsím ob,avom, J'Ca liza t · 
ll \ 111 ,.I ! XIJI~I'I IIWllltllll " . Do poprPd ia sn dosl<lV<i 
ll!iJzl;oJ vku~u. rn 1cry í1nusnosti , sJý lovej cltli· 
vn~i l a scliopnusti vi· puvt>d f~ k súčasníkovi. 
J;onct,JIY Ferdinanda K lindu v posledných r o· 
koc h Slll l 'l'liJi'l čoruz v ýra znejsi P. t ým to smr.· 
rum. Spom ínané vn !l<ô menil tvoria uiilw zft · 
ld;,cln )· I'Cpcrtoii r. l<lorý neus t[Jie brltsl a tvaru · 
1n v zn1v~le lilbslehu pren i knu tia do myšliell
kovej pod5ta ty tvorcu. l.fi kit lio nujm11 wP.t fa. 
rt'hn ych m i niat l!r, č i zvul<ov ýcli kolf1zi, pre· 
, .,. ~ laiúclr h d o inslruJnen túlne j obritzotvornost l. 
Posl edný I,ont ~! rl V\'ntko l nH~d zi takí•mito sml-! 
rovanwm i d ramat urgickou l rca hzacnou pod 
~lit luu . Skladby FrilliC[Jzuv oiJzvli'ís( poskytup·, 
v tomto smere st roké po le pOsoiJnnsll. Sl fl l'i 
majstri Louis Claude Daquin, j ea n Franco l~ 
Uandrieu, Joseph Bunnel , Marcel Oupré i zvu· 
lená skladba Cés<H'a Francka boh toho evJ· 
clentn5·m príkladom . Brilanln(J j)I'ÚCfl s rariJOII . 
1 ng islr[tclou - v zmysle dobove J štýlovej po· 
Žli:dDvky - korešpondova la s in terpretovým 
\'I\ I!Sont. V \' nika ji!CIIll dojmom na poo;lllchil ~ll 
Premyslená registrácia posky tovala až údiv nacl 
tl,;m ysel nosťou farebných nunnsf, k to ré doká 
c;tl vylud !( ten tvrdý o rg an Redu ty! Kllnda do 
kazal, i H nie n ást1·oj, ilie predovsetkým silu 
usollnosll uri;uje umeleckú Uniu každého vy 
:; i úpen ia. Tento názor podopr el aj v dnthej ča s 
ll vc'~ '~ ra. kde uviedol českosl ovenskú premiéru 
Messl aenových Meditations (V., V I., VIII., IX.). 
;:~;ohné prtal ebtvo Klindu s t ýmto veľkým fran 
,· t'Jzskym ma jst rom organu, poskytuje hlbstu 
orcni l<nutie clo 1eho hudobn ej reči , k torá Zél 
~P. mimor iadne dohre konvenu je ln terp retovt 
Mesiaenova čistá hudba, oddaná nástroju v 
1eho bohatom zvukovom v9t'azovom dopovedi1 · 
n f, stalA sa K linclovi vlastnou v tvorivom nét 
plnen!. M essiaenov v elký duc h a talent nasl1 
dôslednú odozvu v myšlienkovom svete sl oven 
ského interpreta, čo napokon ocenil sám autor 
uz pred niekoľkými r okmi slovami: "Nedoká· 
žmn vysloviť del k y spôsoby svojho obdivu n 

hlbok ého uznania Vá§ho talentu". [Z listu Fer 

dinandovi Kl i ndovl 23. II. 1969. l 
E. CARSKA. 

oe; ceste Múdi! a for movania sa. Muz/k:-1/ita tvárnosť 
sólistu sú prP budúcnost prísľu/Jo111 . ·ei· 

perný 
ápisník 

V januá1·i sa na bJ•a tislavske j 
npurn e j sr ~P. n e vysh•iedali š ty riu 
lws..tia zh ndou oknln ostl 
l zr ejme nie nnjiitastnejších l 
všetko Sl!IJI'anistl<y. Prvnn bu la 
B. Ruk ·Foč ičov á z Jnhusl ávie 
( 13. I. t . r . l v t itulnej pat•! i i 
nper y Tusea. Išl o viac-menej u 
:r.iískok ( namiesto píivndne 
nhl ásenc j Smiljanlčovei) . Rnk
Fn~ičová je sporab livá h l avne 
v technickrlj oblastí. S partom 
nemá probl r!my, zaimponnval a 
pevnými, ili i'Uko klenutými výA. 
kami , i majsl l'Ovsl<ými piana
llli, dnknzujúclmi snhnpnnsľ d y· 
namir: kc j diferr~n r~iá J!ie, i k e1f 
nie vždy stopercentne v službe 
v}••·azu. Bohatej palete moznnstí 
a konti·astnv vokálne jed in eč né. 

ho paJ•tn ostal a tt•ot:liu dlžná 
istou sler cotvpnost'nn i n i P.t'lll'e
tačne-tvorivého podania. Ani 
·: usnnsľ Foč i čOVI!j dntlllilti l!Hl!ho 
supriinu nie je v knždum re· 
~ islri jedno l iata. Fr ázy v stred
nej polohe miestami dust za· 
nikli, čim ich plnoobsažná. i s· 
kriv[! melodická l inka n evy:we· 
la adekvátne (u rči te aj vply · 
vnm spnmenutéhn sl r.nulého vý
J'azu] a navy~e boli pOZIHtl:ené 
nepokojný m c hvenlm. Koncep
cia hereck éhn stvárn eniD bola 
vcelku ~tandardná - pravda 
smiech po vražde Scarpiu YY· 
·r.nel truc iJa neobvykle. 

Zá:llilkorn aj pre n ajnáro č ne j 
~ie vrstvy publika holo p r edstn. 
venie Bohémy [ 23. l . t. r . ]. V 
ítlohe r>fimi vystúpi la mladá 
111aďa rská sopra nistka V, Kin 
!!Sesová, úéastnfčka lnterpúdia 
' 76. Okrem milého, sympatické· 
ho zjavu sme obdivovali aj vo
kálne k val ity interpretky: :118 · 
matovo sfarbený mladodrama. 
li t!ký soprán s kovovým l eskom 
v každej pol ohe. Na jbohat~i c 
možnosti odkrytia rezerv jej pu
•túklo hlavne t retie d ejstvo, v 
l<torom prezentoval a ~irokú pn· 
lr!lu výt·azových schopnosU, v ý
hnrné gradačné dispozicie, vr· 
:~ holiace v hutných , koncentrn· 
vaných yysok ých tó noch. V. je-

din11i:nct lornte sme ZU!!hytili aj 
Prl tra Ovnrskóhu, ktr11•ý Rudol · 
fnm JJI'iam fasc inoval. Na mn
d nlt•vani r,·az z javne cítil pr la-
111}' styk s dirigentskými a spe· 
váckym i osobnnsiHmi, cfalll 
krok vpred urobil i v prehlbO· 
van! detailov• partu. Sn áď na j· 
vii čsi Uvurskéh o tromf tkv ie v 
suverén nom zv látinulf partu • 
naoza j exportnými .,t:é ť. kn mi " 
(á r ia, d vujspev v l. de jstve! . V 
úlnhe Collina sa po prvý raz 
IJrlldstavi l talentovan~ basista 
Peter Mikuláš. 

Ako Vio l etta vystúpi la 27. l. 
l. r. ostravská sopranistka M. 
Turiwvá. Je citlivou umelk yiíou , 
citiacuu obsah nao:t:aj v p l nej 
miere. Pritom a j vokltlne dix· 
pozície nie slí zauedbatetné. 
Turiiová má ~:ufa tý, puh yhtivý 
soprán s pom erne istou kolora 
túrou [upl a tnenou v l. d ejstve! , 
ďalej domi nu je vrúc na ·obsa!· 
nusť vysokej polohy s dobrými 
rezervami vo forte, rovnako a j 
ftči nné č lenen ie v dy namickýt!ll 
prot ipól oc h. Čiastočná nez••e· 
l ost' nižší t: h stredov a dolného 
registra a · neisté nasad zovanie 
niektorých vynich tó nov nellll· 
rulllli vcel ku priaznivý dojem z 
výkonu umelkyne. 

V posledný januárový deň 
sme počuli E. Tor dayov6 akn 
čo-tn ·Sau. V uplynulom ohdnbl 
sa v Bratis lave ftspeine v ystrie 
dali sólisti budape§tianskej 
opet•y (napr. Kel en, Csengll
ryuvá. K incsesuvá]. Tordayovli 
akosi porusila tradh: iu kvality. 
V strednej polohe má pomern e 
sýty, mladodramatický t imbr11, 
sme•·om hm•e je však po:cnače· 
ný L'Ozkollsanosfou i nevyrov· 
nanosfou. Vysoké tóny (ktore 
mimochodom tvoria dominantu 
ľncciniho partu) zneli forslro · 
van e, zvnčnosťou a i ntonačnou 
čistotou od interpretačného 
ideálu značne zaostali. Najrn· 
šivej~ie pôsobil i najmä v ex
presivnyt:lt pasážach. 

L ONDRASEK 



zh 
Začtatkom tohto roku sa z1Sit 

poroty, hodnotiace na iví•raznej · 
šte úspllchy rozhlasových prH· 
covnfkov, a to v niekol'kÝC'h kll 
tP.~óriách: 

>ti v rozhlasovom SPI rt vod ll l 
stve a krátkej aktuálnej publt· 
els like. 

hl v t·ozhla!>ovej pu blleJsllkc 
a vo výchovno-vzdelávnc ich 
pro.: ra moch. 

c 1 v literárno·d rll maticke l 
t vorbe, 

cl) v hudobnej t vorbe a v 
zm 11-:~a n ých hudobno-slovných 
reláciách. 
Vzhľadom na charakter náš· 

ho časopisu všimnime si vý: 
sl eclky v kategórii d ). SkOr 
však pripomeiime, že pri posu· 
dzovanf relácH porota v 
zmysle šta tút u - upla tňova la 
kritérium obsahovej závažnosti 
• spoločenského významu nn· 
sto len ei témy, zvukovej podoby 
relácie (kom poz l č né usporiadu
n le slova, hudby a zvukpv u 
I ch vzájomný vzťah na dosluh· 
nui!H maximálne! účinnosti pr! 
vv tadrenf idey a polntovanie 
zámeru). ako a j vynaliezavus ť 
hudobného prejavu ( n ápaditosť. 
precfznosť práce technickej 
zloi ky ) . 

Rozhlasová zatva je sú(azou 
redaktorov, preto sa hodnot! 
predovšetkým Ich prínos pri vý . 
slednom tvare - s prih liadnu
tlm na vyprovokovanie autor
skO·J·P.žijoei spolupráce a zvu· 
k ovn tnch nirkých parDillfllrov. 

Ele/a Cárska 

Vzhfadom na tieto požiadav
k v štatútu udelila porota: 

l. cenu redaktot·ke ETEL.E 
CÁRSKEJ za r eláciu HUSLISTA 
PETER MI CHALICA. Pre úplnosť 
dodajm e, že autormi hodinové
ho bloku slova a hudby v štf
le feature sCl: ERNEST WEID· 
LER. PETER MICHALICA ll ETE· 
LA CÁRSKA. 

Reláci a HUSLISTA PETER M l . 
CHALľCA ' v sebe spil ja rovn u· 
kým diel om repor táž. subjek· 
t!vne vyznani a popredného slo
venského huslistu, ako a i ume. 
Ieckv účinné a zvukovo· tech 
n lcky novátorskv spracované 
hudobné ukážky. Redaktorke su 
tu poclar!lo obsahom a mvšl ien . 
kou diela zapôsobiť nielen nn 
(lzko v ymedzený okruh poslu· 
cháča. ale atrak tívnosťou f01·· 
m y upozorntf na umelca - pl'f. 
slušnfka mlade! generácie - l 
jeho vrstovníkov. odhaliť svet 
interpretačných názorov, vstú · 
p'!t do sveta sf1kromného, ii'1é 
1 toho, v kloi'Om sa ci zelu j (J 
osobité postrehy o hudbe sú· 
'časnej , r esp. minul ých storoči. 

NH pomerne( '' ' dlkt: J plu.:: la~ hu 
d1novr1 relácie Sil podnrllo -
l.a úcinuej spolupr<~t·c rcporlé · 
m - povednľ vda o tvorhe a 
i': loveku v ne j, navy<;n ilud ohnô 
ukážk y boli vyb1·ané mnoho· 
vrstevne, v kvulitnýclt naiJ r (Jv. 
kach, nehovoriac o Ztluj ímuví·c.h 
montá7.ach, r eu lizovuných v Ex 
pcrimentatnom štúdiu čs. roz· 
h lasu. Celú reláciu malu jed
notný Cali, spád a uzavretú for. 
mu (zopRkovaním niekoľk )•c h 
zakladnýc lJ vstupov P: ~11c llnli 
eu v tzv. el hu l. RP.dakt urka mu
la nad celkom nadhľad, navyi;c 
sa pokí1si la u real 1zacJu nove! 
rozhlasove , formv. v k to rej ma
ximá lne pôsoben ie na sl tu:ho
vé zmrsly aktiv izuje my~llen
kový a citový svet posluchí1ča . 
A tak sa potvrdilo, že ani po 
plynuli pracovných rokov ne· 
musi odbomá práca ustrnút v 
zabehanom - i keď vysolw 
sta nda t·dom rytme. Pri
:ma ime však, že na podobné 
pracovné výs ledk y tt·ella mimo. 
riacl ne flsilin, ktoré n iekedv m e 
je moiné vyn<Jložlť v náročnom 
pracovnom kolobehu. 

ll. cenu udelila porota re· 
claktoJ·ke DARINE LAŠCI AKO
VEJ ztt hudobno-slovné pásmo 
OTCOVI A Z VRCHOV. To to r oz· 
hlasovó die lo bolo vytvorené zo 
spomienok baču Jána Šim rák<J 
z Malallnej , sklená ra Pavla ta-
PH iá ku z H tít, sprievodného s lo-
vn Viliama G1·usku a z na
h r ávok au tentického folklóru v 
technickej realizácii bansk obys. 
tr ického rozh lasového slál>u 
pod vDden!m VoJtecha Tátosa. 
Túto ,. t·ozhlasovil freska" - ako 
Znl ll pudli tu l relácie - ba ia 
t·•·enll r! mvo otlvysielan[l v pred. 
l'i n nočnom ~!l se, kerl y si poslu · 
eh iii; zvl úsť uvl'domu jl' il p rt~/. í -
\ ' d Li luvé !>ÚVISIO!>ll. ľrilllil ( llle. 
/.P. si zv yko l na tratli čn il Zll!>l d · 

vu p rogr emnv, ladenO v tzv. 
\ tiZ!l i! J hudbe. v blokoch llud· 
b\' l'udove i. a l ebo rel rospr.ktív· 
JH' poh ľHdv na zv\'J.;y našich ro. 
d ii:ov. Oanno La ščiakovej ~a 

putluri lo realizova ť tvat·. l< l or ý 
nepod l il!lla f<ll o~n e i sentimen lil· 
!ite. nie v p i'Jam o t ria sa júcJLh 
fnk !och [ i<torii nestrtica1ú v in
tr. r prel(tcii poéziu IJ·ei;i tosli -
akol<o fvck.. so to. zdt.i pitradox· 
nl'! ' i pocl iíva obntz soci;illH' i 
IJietl v, lll(j i mur tllnuj výi.k y 
prost{!ho človeka slovenskP.i m i
nul ost !. Mimo 1·iadnt! bolo v rn
liic ii poéziou d\•chalucc nu tur· 
ské slovo Viliama Gruslw, zrej
me inšpl rá toru podobného typu 
r nláclr.. Pred n{Jša l ho - s ne· 
hývalým llliiJStrovstvum n ztnys
lom pre eellwm netrnd1 č nŕ. rrt
micko význnrnové č l en enie I ~!X· • 
tu - Gustáv Valnch. Možno Sil 

n!ekecly zab(Jdn na slovo, jeho 
c i ze lovanie, hudobnosť: pr áve 
v rozhlasovom vysielani. Sme 
lollo svedkami nD pddn mno· 
hých rcportií žnych j un1nlcc· 
kýr ll blokov. Preto tu - ako 
sl mln ti ha ľ.i~ IE<-j vot! v - Zl ! pd· 
sobi\a krásn slovensl<ého jazy· 
ka, prcsvetlču J (Jca. ~.o prustv 
slovenský č lovek nt~muse l 11ni 
robiť deliacu čia ru medzi IJIJ d · 
hou povedanou a spicvHnott. 
Ukážkv spevu i hranej ľudove j 
muzikv boli najmfi v prvei čas . 

ti relác iP. vybrané zvi [J š ť kom· 
paktne. kompozične úč i nne a 
štýl ovo cit livo. 

" z tv 

Dan na Lasl·1akouá 

III . cenu získala r r.da l<torka 
ZUZANA ANTOSKOVÁ za roz· 
h[<Jsový prierez opery G. Bize1<1 
CAHMEN. Autorom scen<lra bu l 
\ ' ladimí r Rusko, rezisérkou 011· 
via Blnd!l l'OVá. U Z. Antoskovej 
rokv sledujeme pro fesionálnu 
snahu o r lzelovunie tvaJ'll re· 
!(Jeff zamera n ýcll nu opnr ný i il 
ner, ktOI'Ý je jej na jbližši, dô· 
vemú znalosť huclobn ycl! pred
lôh - a v súv islosti s tým 
aj velmi c it livú p r ácu s pa rli· 
tCu·ou. Nikde nP.pôsobí na po· 
sl u c híiča v nega t!vnom zmvsle 
nási ln ý si J'ih, vsetko p lyn i!l vo 
vyrovnane j umt~ lecko· rnal i zač · 

ne1 podobe. Je tu zlaclt!niP. hla · 
sov spevlikov s profBsion{Jinvmi 
č inohercami. p 1· i čom sH reriHI<· 
IOI'kfl opiera O liiiW Ít!rk Ý ÍIČIIIOk 
z.:íklari lléliO scenórn a p rofesia 
nälnu r é7.iu p rinrczu. '1. . i\nln~ · 
kuvli pou7.ila k l'eldCIÍ vv nikH· 
jlicu na hri1vku d it! lit v puclu ui 
\iu'clt~n sk ýc l t fllharnHJ lll kuv por: 
taktovkou llerbertu vun Kara )H· 
na so ~óllsla mi Luon trne l' r l · 
Cf!Ovuu. Fra lH.:um Curf! l li m. l~o 

l tt•J rom ~ h ' '' '"nm. ~1i rn ! 1 f• tt Frro. 
niovnu a craJ';íml. Je len pocho· 
pll!' ľtll', in v to tlllo l\ tJ" rnl iH •i 
Sd rl i1 ťiJ ZSIP zvukovo a fonnovn 
cxpnnm!lnlovuf, ale l rebu s;J 
uv t~ cl om 1 ť i význam vvsok e i pro
fc!sionali1 v. klor[J sa nickedv v 
n-lnH' d t~ IIII VCh l liOh l'07.hlaSO· 
vf!lln vvsi•' lHn in s1 t'ftcn. Ca rmP.n 
malu rovnováhu huclobnú. uu-

Zuzana Antoškovd 
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torskfl, rezijnO, ni kde sa nestrA
cala kultOra slova a dôslednosť 
redakčnej práce. Zostáva však 
iba otázka, čl by sa výsledok 
podobného úsilia nemal reprf
zova t a 1 na prvom vysielacom 
okruhu (okrem premiérovania 
na VKV - z rôznych pr!čin n ie 
tak sledovanom ..• ). 

Cestné uznanie z!skala JAR
MILA PRIHELOV Á, redaktorka 
rozhlasového pásma, zostavené
ho pod ľa ba letu P. I. Ča jkov
ského LABUTIE JAZERO. Aula· 
rom relácie je Rudolf Kazfk . Po· 
r ota oceni la na tomto hudob· 
nom priereze klasického diela 
vhodnosť výberu ti tu lu 
vzhľadom na vek poslucháča ,' 
prfstupnosť a kultivovanosť au
torského textu, ktorý je slce 
i nspirovaný libr·etom, no pritom 
je textovo rozvedený a v dia· 
lógoch básnicky spr acovaný. 
Výbet· hudby redak tor kou sa 
ople1·a l o kvali tnú hudobnú na· 
lo r ávku .. ·Nikde sa nevynechali 
h lavné temat ické vstupy, tak· 
žP. sa nenantš11 ani umelecký, 
Ani v\•Chovno·vzde lávacl cier re
liicie. i\ i ' keď celok bol trad ič
nejsie ~pracovaný fčo sa týka 
vvna l iczavosti formových po. 
:"t upov ]. nasiel u svo jich reali
zátorov (au i.OJ'a i r edaktorkvl 
niel en profesionálov pJ•!stup, 
ale a j v kusnCl mieru citovosti 
a vyvázenosť slova l hudby. 

Rozh lasove j ~a l vv '77 sa z(J . 
časln il o 16 vybranýs;IJ relácii, 
p1·ičom poro ta odporuči la led· 
nu z nieh p r·e i'Rd i ť do inF! j ka · 
tegórie (vzh!Hdom na celkové 
zamera nie, ak o 11 1 J>revallu sto· 
va) . ú mveii vl!čš i n y súťH žn Ých 
programov bola vv rovnaná. ha 
vysoká. Zretefn!l vsH k chýha la 
vličšia snaha po hfnclaní nov· 
~ !r h POSIUpOV a VSesiJ'Bnne jŠOlll 
vvuziti rozhlasových špecil'ílc 
Nie smP. si ce presveciCenl, 7.P. 
ibH zvukovo· t!lch nick)•mi nová
lorstvnm i možno pozdvi h núť 
rozh la sové vysi elani e (aj hn · 
dubné] - vecr neusti:ilv rlôraz 
1111 kva litu slova. textu a čo · 
raz vyssie nítroky na r eal izflciu 
hnclobných ukázok zostanú al · 
fou a omP.,!Wll dobrej rozhlaso· 
vPi p rľ1ce - ale i tn k prekv~· 
pu je zotrváv<w !e na štandarde. 
i ba na ňom. .. Pt·avdou vsak 
JP., žP. pr·i n ti ročneišlch typoell 
progra mov by sa žiadala pr a
v! cle l ná spolupJ·áca reži séra. 
Redaktori sú vHčšinou ponecha· 
ní na seba - aj to v tesnýcll 
ča sových úsekoch, bP.z možnos· 
tí .,poJn·ať" sa s témou, vytvorit 
niečo progreslvne, nové. ba at. 
raktívne. Málo sa vyu~íva jú ste
reo rón ne r ealizácie c.r.Ikov. Nie 
za ned b il teľnou stránkou mzv!· 
j lln ia kultivovanosti hudobno
slovn ýc h r elácit je p r áca so slo
vom a myšlienkou. l v čistote 
jazykovej a m yšlienkovej sa 
často ukrýva hudobnosť - l 
keď sekundárna ! Prfkladom to 
ho je napr. relácia OTCOVI A 
Z VRCHOV. 

Ai kP.d ciel tohto článku nie 
je detailné hodnotenie súťaž
ných relácií , spomeiime aspoi'l 
tie, ktoré sa dostali do zti vP.· 
recného " kola", alebo Up0ZOI'I1i· 
li na seba iným spôsobom. 

DIALOGY S HUDBOU redak· 
torky Zdenky BernAtovej boU 
uké!kou z cyklu, ktorý m á sú· 
ťažný l vzdelávaci charakter, 
Súťažn á rel ácia dokázala pes· 
trast námetovfl, vvnaliezavosť v 
udržani celku - l pri zacha· 
van! tzv. magaz!nového tYtllt 
relácie. 

VI NSUJEME VÁM VINŠE 
SVIATOCNJ!: - autor l án Hl' K 
a redaktorka Helena l-Irková 
pripravlli dramatizované päsmo 
vianočných zvykov z novohrad• 
ského regiónu. Relácia zi ska· 
Ia i spoluprácou režiséra, úča s~ 
ťou hercov, pričom ce lok pô· 
sobll sviežo a zás lužne po d l• 
horn odm lčanf sa rozhla:;ovvcti 
pracovnikov na ,.koleclnicku" 
nôtu. Zdá sa, že t l u moinn 
r obif ďale j , ob javne, bez za• 
br an. 

Ľuboš Zeman predstavi i pr~· 
eu svo ju i redakcie popul úrnet 
hudby hn ecľ styrmi. r el áelarn i, '1. 

ktot·ých na jvvdarenejš!m bo l 
hudobno-slovný pr o,s:(ram k 
MOZ: MU21 ŽENÁM. Celkove 
si treba váiiť veľkú aktiv i tu 
a hľadanie problémových 1P.rn 
týmto nádejným redaktorom, 
Autorské texty. ktoré má vsak 
r:. Zeman k dispozicii, · zou·vá
vaj (J sk or na r ov ine zábavy, než 
prehl benia výpovedí umelcov, 
predstuviterov spomfnaného 
zé:in ru . .. Smerovanie k závaž' 
nému a aktuálnemu obsahu re
lácii naznačilo hudobno-slovn~ 
pá~mo PIESEN JE DAR. kde sa 
n iektor! slovensk! textári vy~ 

1adrovali k otázke pies1'10výcli 
textov - so snahou o serlóZnJ 
názor. 

Sympati ckou bo la relácilf 
Evv Hy kischovej NA ~RfOI.ACH 
PI ESNE, ktorá zaujala adres ... 
nosťou na maďarského poslu
rhií ča: ná,·ndn ý umelec dl'. Jan. 
ko Rlaho lu to tiž hovoril - fll'l 
maďar~kv o vzájomnom 
ovplyvi'Jov;mť f olklór neho odka• 
zu dvoma ku1t1íram!. R!lláci" 
mala hodnotu nielen e~tettck6, 
a le predovšetk ým spoločensko
výchovnú. 

CP.Ikom zvláštnou o tázkou st 
v rozhlasovej žatve hudobné 
nahrti vky skladieb a lnterpre· 
lov. Do budí1cich ročnlkov bV 
rna! i vyh lasovatella súťaže roz~ 
mýs l'a ť nad vytvor eni m dvo c ~ 

s a mo st a t n ý c h kategóri!: 

l. pre hudobno-slovné relt· 
cie, 

2. pr e hudobné nahrávky. 

Celkom ·inú redakčnú pr ácu 
si vy~adu je blok slova a hud by 
- a celkom in ú t vo r i v \1 
z o s t a v u nahrávka orches• 
trálneho, zborového. k omorpé• 
ho, čl folklór neho diela. K r itfi. 
riá na hodnotenie sú tiež cel· 
kom od lišné! V tohtoročnej žat
ve boli dve nahr ávk y diela a 
in terpreta : OVE PIESNE pre 
detský zboJ' od Fran tiška Pau
la [ redak tor Ma1·ián Vach z 
Bratislavy) a košická snimk11 
SPIEVA MARGITA BEHÚNOVÁ 
[ redak tor I .adislav Sal a j) . ObP. 
bol i kvalitné - nie ťažko Ich 
bolo merať s celk ami, k toré ma
li iné c iele. Ci sa nenašlo zA 
cel oročnú produkciu viac 

í1spesných snímok? Skôr sme 
prístupní názoru, že · huclobnf 
redaktori - ba ani režisér i ... 

nechcú súťažiť s tým, čo i e ne• 
porovnaterné .. . 

T. URSINYO.V.t 
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1. Bacb- Händel 

Sonáty pre violu 
a čembalo 

2 Ravel : Bolero 
Musot·gskij : Obrá:!;ky 
z výstavy 

3. Peter 0\'UI'Sk ý 
profilová platňa 

4. f. Brahms: Symfóniu 
i!. 3, F dur, op. 90 

5. J. A. Benda -
K. Stami'c : KoncPr' 

8 Zdenko Mikula 
profllová platňa 

7. Alcxandet· Moyzes 
profilov á platňa 

umeleck á hodnota 
technická kvalita 

umele•:k á hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

umelecké hodnota 
technická kvalita 

umeleck á hodnotn 
tl!chnická kV3lita 

umeleck é hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 
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V tomto ~ísle pokračuje redakcia Hudubného 2ii vota 
v pravidelnom hodnotení gramoplalnf Yydavatefst'ta 
OPUS prostrednfctYom bodového vyjadrenia sa kritikn• 
a recenzentov časopisu k jednotlivým titulom druhého 
polroku 111. r. Pozvani kritici vyjadrili svoje názory po 
vypočut( si platni bodoYýJn hodnotením v rozpäti 1- 5, 
pričom číslo päť vyjadruje najvyliiu hodnotovú kvalitu. 
Prizeralo sa na Ulltelecki a technickú hodnotu gramo· 
platne, Pri umeleckej hodnote sa brala du úvahy dra· 
maturgia plat ne a r ealizácia zo 11trany inter preta, správ
ne itýlové uchopenie i majstronké zvládnutie skladieb, 
taký vý ller repertoáru, ktot•ý zodpovedá osobnosti je· 
dinca i umeleckého kolektlvu, ako aj hudobná réžia 
gramoplatní. Pri hodnoteni technickej kvality sa pri· 
hliadalo najmä na zvukové stránku celku a citlivosť 
strihov. Na rozdiel od hodnotenia v čisle 18/1977 HZ 
116 bodové rozdiely ntedzi jednotlivými gramoplatňami 
vef11ti tesné, čo poukazuje ne vysoki k valitu gramoplat· 
nf. (Preto silte pristtpUi k výpoi!tu bodových priem erov 
na dve desatinné miesta. ) Je len samozrejllttli, ie iiadne 
čfsalné vyjadrenie nem81e uattpif d8slednejli pohlad 
na edičnú politiku a umelecké dielo, reprezentované po 
stránke autor skej aj inter pretalnej na platni. To ani 
ale je cielom týchtu konfrontácii poslucháčskych názo· 
ro• kritikov. Je to vlak tiel jedn z mol ných hodna· 
tiMiclt ,ohladov. -R-. 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Do pamäti ~iestich stovák Bra

tislavčanov zaplsala sa ako strhu
jiíca interpretka Pucciniho Tosky 
12:1. februára 1. r.), ojedinale krás
nym, tmavým, nosným a žiarivo 
kovovým tónom s buräcajúcoo, 
zvonivou vysokou polohou a mra
ziacimi, dt•amaticky účinnými naj
hlb~ími prsnými tónmi - tempe
ramentnou, par excellence veristic
kou interpretáciou, ktorá nesta 
via výlučne na vygradovanej ex
presiv ite, ale dokáže vytvárať píi
sobivé kontrasty aj mäkkým maz
za voce. 

- Som Bulharka, pochádzam z 
Va my. ale tak ako mnoho Iných 
kro ja nov - operných s peváknv, 
pôsol>hn preva žne v zallranlčť. So
fijské konzervatórium v tr1ede Ht:J
d[!vno zos nulého prof. Brmbaro
va som ukončila v roku 1968 a 
vzópll tf sa sta la členkou sofijskej 
Národnej opery. V pr iebehu nle
koľl<ých sezón som na tejto scé
ne, popri postavách svetového t'e
pertoáru, spievala na príklad a i 
Borocllnovu Jaroslavnu, Natašu v 
Dargomyžského Rusalke, č i Ele
nu v opere Momčil od náš ho po· 
l)reclné ho skladateYa Ľubomfrtl 
Pipkova. So súborom Národnej 
opel'\' zúčastnila som sa zájazdov 
do Barcelóny, Parlža a na wies
baclenský festival r. 1971 (na 
oboch posledných javiskách spte
vala titulný part Pucciniho Turan
do t - pozn. BJ) a v sezóne 1971· 
72 naštudova la som - ešte po
hos tinsky - v Da rms tadte Bee
thove novu Lconoru. Od týcli čia s 
spievam· prevažne na javlskácn ne• 
m ecke1 kultúrne j sféry, na]mi! v 
štátnyc h operách Karlsruhe, Dťls
seldorfu a Mnlctiova, 

Turandot a Beethovenova Leo-

Galina 
SAVOY Á 
nora na začiatku umeleckej karié· 
ry napovedajú na odbor dramatic· 
kého sopránu ... 

,...... Možno sa to tak zdá , ja sa
ma o tom nie som presvedčená, 
velmi rada spievam l úlohy lyric· 
kejšieho ladenia, vyžadujúce urč i 
tú technickú bravúru; otázka cl rn
mattckosti nie je iba záležitosťou 
volumenu a farby, ale aj spevác
keho výrazu a dávky temperamen
tu v pt•ejave. Z verdiovského re
pet·toáru spievam obe Leonóry (v 
Trubadúrovi l Sile osudu ), Améllu , 
Alžbetu z Valois, Aidu, Desdemo
nu a sopránový part Requiem, z 

PucclnUio Tosku ·a Turandoť '(ne· 
dúvno v Ba rcelone s Placidom Do· 
mt ng om - pozn. BI ), Mascagniho 
Suntuzzu, Bee thovenovho Fidelio !l 
iste a 1 v s úvislostiach s mo jimi 
nemeckými (lviizkami Wagnerove 
hrdinky 'Sen tu, Ortrudu (l), 
Evičku v Ma jst1·och s pevúkoch, 
Chrysosthemts v Elektre. Z rus
l<óho t·eper tol.iru Lfzu v Pikovct 
cliíme a pre parlžsky rozhlas na · 
h t·ulu som part Cajkovs kého ]o· 
Jan ty. 

A súčasná opera? 
- V Lyone a Strassbourgu to 

bol minu lého roku hlavný žens ký 
pa1't v dvaniísť tónovej Ginnstm·o· 
vej opere Don Rodriga. 

Okrem nemeckých, francúzskych 
a hajčiarskych scén možno sa 
slrelnftť s valifm menom aj na pla· 
gátoch španielskych operných 
staggion a vo velkých belgických 
operných divadlách .. . 

- V jeseni t. r. bud em po prvý 
raz spi evať za morom - v Port· 
lande mám zml uvu nH n iel<ofl<o 
predstavenl v úlohe Chrysosthe· 
m ts. Ak ste sa náhod ou s menom 
Savová stret li na plagá te Šlátnei 
opm·y v demokra tickom Berl!ne, 
tak v žiadnom prlpade nešlo o 
m iHI , a le o moju mladšiu sestru 
Nacru, ktorá tu vlani clcbu tovll· 
la. 

Amet·ický debut bude pre vás 
zrejme akýmsi vrcholom v kalen
dárnom roku 1978. Aké umeler.ké 
úlohy vás eakaiú popri ňom v naj· 
bližšom obdob!? 

- Predstavenia v Brussell, T.iii· 
ge, na švajč iarskych a nemecl<ých 
javis kách, najmti v mnlchovskej 
Bavorske j štátne j opere, n ieko ľko 
preclstavenl mám i v Sofii a s pri
bližovanlm sa ďalšieho leta tešfm 
sa na Varmi, na Cierne more l na 
s tretn utie s obecenstvom rodné ho 
mesta na le tnom opernom festiva
le, kde budem spievať Aidu a Tos
ku. Zhovára l sa: J. BLAHO 

štvrfstoročie od Prokofievovej smrti· 
DNA 5. MARCA T. R. UPLYNULO 25 ROKOV OD SMRTI JEDN~HO 

Z NA/VÄtSICH SOVIETSKYCH SKLADATEĽOV. - SERGEJA PROKO
l" IEVA 

Prokof iev bol výraznou ľudskou 
1 umeleckou indwidualilou. 

Vyznac:oval sa nev!>ednou mnoho· 
strannosfou. V hudbe sa pre;avo
val raz ako výbu!;llý expresioni sta 
a humorn.if, ba a~ sarkastický iro· 
nik - i nokedy ako nesentimentdl· 
ny lyrik, ma/ster sir okodyclz.líCil, 
~>kvele vyklenutých melódii. 1'ieto 
proukladn~ i:rty neräz pre;avoval 
vedia seba v /ednom c/i ele : ak 
vi:a'J..· ukázal v určíte/ skludbe pre
va~ne tednu svotu tvár, obyMJne 
v záptill vy tvor/l opus náladovou 
sj /Jrou kont rasl n!} {Sarkazmy -
O~f...·/iv~ kaciatko, Sedem Je i ch -
No:právky stare/ matky / . Sdm Pro· 
kofieu ptsal o piatich /iniác!z svo· 
iei tuorby: klas/eke;, nouátorsket . 
toccatoue; {motoricket J, rtrotesk · 
net a l yricke;; nauzá;om sa vsak 
- okrem posledných dvoch - ne· 
vylut'ouali . V celkovom V!ÍVO/OIJOm 
trenrie ;eho slohu sa pretauilt u 
hrub!íclt kontúrach due hlavné ten· 
riencie: od zl oWosli k tednodu· 
c!zosli a od expres!vnost / k lyrizmu 
- to ale nevylučovalo odbočky, ba 
at protichodné obraty. Spoloč:n!Í 
menouater bol uiiak rJždy rounak.tí: 
oc/por k sentimentalite a pdtosu , 
~> naha o maximdlnu umel eckú 
pravdi vosf. 

V Prokofieuoul sa /edinel!ným 
spôsobom spdjall dva proti · 

kladné naturely: absolútny muzi 
kant a hudobný dramatik. Ose/lá· 
cia medzi týmito dvoma ohniska· 
mi - urdlane ich uzd;omn~Jzo prf!· 
Zíliania - poznačili u~·etky ;eho 
cilela 1 a ;e ic l l vyse 130, co te v 
nasom storoi:i obdivuhodné Cisl o! }. 
Mno/ré /eho inst rumentál ne skl aci
V!/ { symfónie, sonáty, suity J vy· 
u i íua/i zákonitosti hudobne; drá· 
my . ký m nejedno javiskové diel o 
budovalo na architektonických 
princ1poch opusov, určen!}ch výluč
ne pre nástroje. Suverenit a, s ak ou 
sa Prokofiev pollyboval v celel ob· 
last/ hudby, pripomtnala W. A. Mo
zarta - a temu sa svotlm tvorl
v.rím typom at na;vtac podobal: 
lwrmonlcká vyrovnanosť a opti mls
ticklí zdklad sú u oboch ndpadne 
artaioglck~. Hoci Prokofiev bol -
podobne ako Mozart - "complex/o 
opposltorum" { zlo'litý naturel pro
t i kladných povalwv!}ch vlustnostl/ , 
predsa klasickd rovnoul1ha stln!Jch 
citov a ractonálnet kontroly bola 
;eho natcharakterlst tckeJšou črtou. 
sergeJ Ejzenšte/n to vy /adri i zvldU 
v!Jst l!lne: "Tento nafmúclrej§l zo 
súl!asn!}ch skladaterou md hortíce 
srdce". 

Spomedzi teho celoživotného od 
kazu treba upozornlf asp011 na 

niektoré ~ánre. Naptsal množstvr. 
klautrnych skladieb ( o. l. 9 sontlt 
5 koncertov, Prchav~ vtdtny, Vec1 
o sebe atrl.}. V opernet t vorbe ge 
ntdlne dovf~tl wagnerovsko-straus· 
sovsk(t l lnlu 01miv!Jm anfelom, vy· 
uW podnety Mejercho'lda {v Hrá· 

toui a Láske ku t r a111 pomarcm · 
čom} i Ejzenstejna {u Semionov/ 
Kolkov/, Vo/ne a mieri a Pr1behu 
opravdivé/zo i:l oveka}; ;elzo Zá~nu
by v kldštore { správne/sie: Suad· 
ba v k l dstore, uuedend v . Kas/1· 
kom r . 1947 pocl názvom l'<laškará
äa} sú možno na;tepsou komickou 
operou 20. stor. / Z baletov pupri 
clw ef ďoeuure t ohto žánrrc - !?o· 
meoul a Júli i - a ďalscch äuoclz 
celoueterných dielach { Popolu~ka, 
Kallll!llll!} kvietok} vytvoril rarl 
krat iii cll útvarov - z nich slouen· 
~>ky clluák !Jy mal dostat moi11uA' 
VIdieť aspo fz figliara, Ocel uv fí 
skok a Mdmotratného syna f ale 
c!ni uuede11ie flrazdy a Na /Jnepri 
/Jy nebol o IW škodu! J. l'r ok of wu 
bol a; autorom rozmanilýclr or· 
clrest rálnych ~>klad reb - z Ili d r 
Skyt~lw suita stoji 11a pól e zl už1· 
tostc a suita pre rozpráual ·a a 
mensi orclle~>t er Peter a vlk Zli> 
na póle jednoduchosti. V koncert · 
ných stel)ach žijú a; trans{ ormacte 
Prolcofieuouých filmouýclz lzudteb 
{zu/á!iľ Alexander Neuský, l uc;n 
Hrozný a Porucik Kiže - u póuo
dtn prvých dvoch titulov te pouesL· 
né 11etedno reiisérouo prispôsobe· 
nie sa skladatel ouij, ako at je/1 0 
nácllrern~ {žiaľ, u nds temer ne· 
zndme J piesne. Reprezentat iunynu 
dielami k omorne; hudby sú ol1e 
je/zo kuartetó., lwsľoué a; uio/un· 
telové sonó.ty i koncerty a mnoi· 
stuo skladieb rozmanité/IO obsať.e · 
nia. Prokofieuoua inspir acne atlló.· 
metouo rozmanitd tvorba je dóka. 
zom ;eho sclw pnosli, uviesť do nr· 
ganicke; ;eänottt mnohost pod/l('· 
tou, wien/u. otvoreného rozmon l · 
1,1jm inspirat n.lj m u /ro /om, kt or,; 
vsak uicly ostal sám se!Jou. 

Podobne ako v sk l ac/be spo· 
iii i v klaulrnej hre uýdobyLky 
preclchddzajúclch epoch - polyf o· 
nickou hrou a perlivou scarlatl/ov· 
skou prstouou t echnikou zat:! na/úc 
a debussyovsko·skr /abinouskou 
končiac - s vlastnými ob;puml : 
nezvykl e velkými skokmi, akordmi 
origindlneho zlo'lenia, využíuamm 
krafn!Jch registrov, cast rjm pou~1 · 
uantm klaulra ako bieleho nó.stro
;a. Teho skladobné prínosy a kla· 
vlr isllcká technika sa nauzd1om 
ouplyV11ovall. Pravda, a / Prokofle· 
vov lnterpretacn!J st!}l sa vyvíJal: 
po "barbarskom u zdôrazl)ouaní ryl · 
mu a dtsonanclf v prvých rokocl1 
vystupovania čoskoro Jeho spôso11 
hry z/emnel {u tom klavirista 
predbiehal skladatera ), Nebola to 
u~ak rozplývauó. nežnos( rommltfz. 
mu. ale hlbok!}, pritom navonok 
rudnrí lyrizmus modern~lro ľ:love
•·n S oolol!ným menovat eľom teho 
r•eprodukcie bol i lakonizmus a 
trleclmosť v!}r azových prost ri ec/· 

k:ou - vrdtane asketick ého poui!i · 
uanta pedl1lu. Ako Interpret sa Pro· 
koflev vyznačoval zuldštnym 
zmyslom pre ~ormouil v!}stavbu ,-

a kvôli ne; dokonca niekedy paru
sova/ vl astné rytmick é a predne· 
sové predpisy. 

Ako clirigent sa Prokofiev veno· 
val výluč:nc intepretácii vlcw 

ných sk l adieb: hoci po taktovk_e 
~iahal len sporadicky a nemal ~u· 
stavnú dirigentskú prax, predsa 
uicly strhol huclobníkou k presu&d· 
tiu~mu výkonu. Podľa /. Ne;gauza 
pripomínalo ;eho diri{touanie pre· 
;au rečníka, ktor1í bez "reč!níckeho 
wneníc/' presuedč!u;e s/lou LoglA·!! 
a obsahom suo; ich myi;/ienoA·. Mal 
predpoklw.ly stat sa rellOillOVlllliJIII 
di r iqentom. Bol o by mu to urcile 
vyniesl o viac s/duy, ale zdroue1) 
b11 to bolo obmedzilo jeho w orl 
uosť. Preto sa nevenoval pedago· 
glcket ľ:lnnosli, hoci to radil -
neraz velmi podne/ rH? - l uzná· 
van1ím skladateľom (Chal!aturicmo· 
vi, KallCileusk ému /. 

Prukofleuoua ľudská i umeleckú 
usestranno~t bo/1 obcliuulzodne: 

IW!Jol ter/nostrc/ll1l!Í I1l muzikóntum 
- patril k znalcom literatúry, /ll· 
mu 1 uytucmuct va. O /e/10 spt~ovu. 
t eľskom nadanl a ukl{~e ~ued~·w 
texty ;elzo vokálnych diel, ako 111 
mno/z~ cl ánky a preJavy; medzi nt
ml t·estn~ miesto md Autobw gra· 
{ta, kt orú pre chorobu nemohol riO· 
konč!!(. Ou/tle/al niekoľko reč!i -
perf ektne. Ostrosť Jeho pos.treltou 
mu mohol závidieť neteclen kritik 
- a ako lwc/obn!í recenzent a; za. 
t al posobiľ. Due jeho najuäcsie ml· 
momuzlkantské uó.!me - o!Jľulia 
!:;achu a láska k pr/rude - dok u· 
mentu;ú spojenie matematicky 
presného umu s teplým srrfcom cl 
t ioreho C/oueka. Pamiil nic i zozna 
menall, že obetavo pomáhal usade, 
f...·de to bol o potrebné - a zviil!so 
nent1pac/r~e . u/nt nebol t erčom udo 
k y a pocl wál . Vol:i newlentouanos· 
li a namyslenosli bol vsak nemi 
losrrlný. felzo ost r á irónia a sm· 
f...·azmus vtedy zasadzova/l rany no 
najliolaue;stcl! miestach. NezniCI 
tPľntí optimizmus. /elto zdkl adnó. 
poualr ovd črta, prežaroual ;eJzo k O· 
na1t ie. Prokofiev bol uel!ný m mia 
dík om. f eho skl adby temer vždy 
vyvol al/ r ozpoltenú reakciu o/Je 
censtua - natvtil!smi pr/ jeho vstu 
pe clo hudobne/ arény l al e aj r; 
po51ec/nýclr r okoch mal oclporcou l 

Prokofiev patril k' reuoluľ:nPI 
rwantgarrle velikónou, ako M(l 

talr:ouski /, Mejerch oľcl , Tatror 
Vachtangou, Bjzenstejn, Pudoukln 
Zos~·enko, Erenburg a i. Ako ka~ 
rl!í uelikó.n i on musel poclstúplt 
mnoho zápasov , neraz narazil nn 
nPporozumeniP. Nikc/11 však nes,t r n 
til vi eru v spró.rm osf svo jej cesty. 
/Pho UIÍZnOill prec/ p/UnÓ.Stilll i rOl\ 
mi v.tístiž11e zlwdnotil ndrodm; 
umeler /dn Cikker: 

"Serge; Prokofiev te fednou 2 

IW/V lll!stch postd11 hudby dvadsiate 
ho storočia. Mafster neobyčatne1 
tPclzn lky, vt ipný - pritom jasný . 
a !l cudne l:/ st !Í vo u (l raze - ľud 
sky clobr!í a hlboko c11 /aci . . . " 

IGOR VAJDA 

Zo zahraničia 
Moskovské vydavatelstvo Muzyka začne koncom t. r. 

publikovať diela D. Sostakovi!!a, sústredené do 42 zväz
kov. Vydanie súborného diela bud1J ukoni:ené v r. 19R4. 

Lipský Gcvandhausorchcster uskutočnil 16 koncct·tov 
v Japonsku. 

Medzinárodný seminár ISME eurútJskcj :túny bude 
22.-26. júna t. r. v polskcj Poznani na té mu .,Hudba aku 
prostriedok zapojenia mládeže do spoločenského živo
ta". Organizátorom seminára je Pt•n Sinfonika, mlíldei
nícky kruh priateľov hudby, ktorý vzniku! v Pu:r.nnni 
11red 10 rokmi. Pro Sinľonika má dnes vy~e 10 000 čle
nov od 6-18 rokov. Jej hlavným ciel'om je získať sút as
ného poslucháča, ktorý má rovnako r ád starú i novft 
hudbu. Rôzne for my činnosti Pro Sinfon ika budú de
monAtrované počas spomínaného seminára ISME. 

es potttt~r;h , 
~ . 

Na VJII. festivale politickej piesne v Berlíne vystúpil 
i llúbor Tayacan z Kostariky (na obr. ). Festival pred
stavil 80 skupin z 30 ki'aiin sveta. 

Prvým československým umeleckým te lesom, k toré 
navAtfvilo Vietnam od vzniku Vietnamskej socialisticke j 
republiky bol Ceskoslovenský litátny súbor piesni a tan
cov. Dňo 11. februát•a t. 1'. mal slávnostné predstavenie 
v Hanojskom mestskom divadle. Po Hanoji nav!itívil sú
hor Južný Vietnam. 

Mladí baletní umelci - Jana Kúrová a Lubomh· Kafka 
získali 2. cenu na tokijskej medzlnát•odne j baletne j sú· 
ťaži, ktorá bola vo február i t. r. Prvé miesto zo 40 ha
letných pá rov 16 krajín obsadil na tomto ll. ročníku 
sút'aze sovietsky pár : J.!ullmila Smorgatovovtí a Sc1'gej 
Lukin. Séf baletu ND v l't•uhe, n íi l'Odný umelec M. Ki1ra 
získal 3. cenu v sút'azi za najväčsi choreografický tvori
vý prínos. 

.,Omaggio il Picasso" , to je názov choreografickej fa n. 
tázie Paola Bertoluzziho, ktorú uviedla milánska La Sca
la v svojej jubilejnej sezóne. Styri hlavné té my zo života 
umelca formujú obsah tohto "abstraktného baletu" : lás
ka , priateľstvo, sila a smrt'. 

V januári uverejnili tohtoročný dramaturgický plán 
veronskej Arény. Od 13. júla do 2. septembt•a t. r. buda 
56. sezóna, počas ktorej uvedú v Aréne :14 predstavení. 
Verdiho Trubadúr a Si la osudu zaznejú 9-krát, podobne 
ako Pucciniho Madame Butterfly, ktorá bude mať v Aré
ne svoju premiéru. Pä ť baletn ých predstavenf zarade
ných do dramaturgického plánu nem á zatiaf určené ti 
tuly. 

Lamberto Gardelli sa predstavi maďarskému obecen· 
slvu ako operný skladateľ. V súčasnosti totiž realizujú 
nakrúcanie televfznej jednoaktovky "Americký impresa
rlo". V poradi je to druhé oper né dielo skladateľa, na
písané v r. 1954 na libreto Maria Verdoneho. Režisérom 
televlznej podoby diela je András Mikó. 

Leningradské akademické divadlo opery a baletu Kiro
va je už tradične ~kolou ruskej klasickej choreografie 
a tanca. Do "Kirovovho divadla" , ako skrátene nazývajft 
tento umelecký stánok, prišiel nový hlavný choreograf 
- Oleg Vinogradov. Predchádzajúcim pôsobiskom te jto 
osobnosti bolo leningradské Ma16 divadlo opery a ha le
tu. Vinogradov tam vytvoril jede n z najpozoruhodnej~ích 
sovietskych ba letných kolektivov. 

Landestheater v Halle uviedol ako svetovú premiéru 
Nocturno pri fontáne od Miroslava Hlaváča, českého 
autora sh·edncj generácie. Libreto Vladimira Vašuta je 
tu spracované elektroakustickým hudobným postupom. 
Balet nad~ene prijalo publikum i k1•itikP, o čom svedč ia 
aj výiiatky z nemeckých novín ako aj refer!it Rudé ho 
p1•áva . Hudobný podklad k baletu je oz n ačuvuný za ly
rická a vt•ítcnu kompozíciu. 

K 200-ročnici G. Ch. Wagenzeila, ktorú pripomenuli 
minulý rok, vydali v Rakftsku niekoľko zaujhnavých 
knih. Najcennejšie sú tema tické katalógy jeho klavír
neho diela, orchestrálne j a komornej hudby. Sú vodU
kom i pre ďalšie výskumy Wagenzeilových vzt'ahov k 
Bratislave. 

Ako príspevok k Schubertovmu roku vydalo vydavateľ
stvo Doblinger Schubertovu Nemeckú omšu. Prvýkrát 
vyšla v roku 1870, teraz vyc hád:ta revidované vydanie. 

V r ámci edície tvorba Josepha Haydna vydali teraz vu 
Viedni d'a lii zväzok jeho klavírnyc h trii. 

Marcel Rubin, rakúsky pokrokový skladute l' má v pos
lednom čase úspech so svojím Koncertom pt·e kontrabas 
a orchester. Premiér u uviedol zná my viedensl<ý kuu
trabasista Ludwig Streic her. Súčasne sa časte jšie ob ja
vujú na koncertných progra moch Va1·iácle na ľl•anl: ft:r.
sku revolui!nli pieseň pre 11 hráčov toho isté ho at•IOI'a. 

Egon Wellesz má už 9 symfónii, 1. ktorých poslednú 
l op. 111) uviedli nedávno v Rakftsku. 

V Rak6sku koncom minulého roka spomlnali na svoj
ho skladat'lľa ll. E. A!)ostela (ktorý zomrel vo vekn 
75 rokov) výlitavkou dokumentov :~: jeho života a tvorby, 



Hudobný 
turecl<ý 
Eulenspiegel 
[Dokončen ie z 3. s t t·. l 

Táto skutočnost sa m11sela nutne preja· 
vit Gf u preklacle, k!Oľ!Í prciue pridaním 
týchto /atinsko-maďarsko·l!emecko tur er.• 
kých ,.koreni" mal získal svo ju vô1)11 111 
prll'flut . Bol o sa treba zoznámiť s ho/n!} 
ml dobov,1}ml reáliami, s komplik oual!ou 
htl'rarcl!iou tureck~ho vojska a vnúto r neJ 
spráo11. 

ll mnohom 111 pomohlo pr áve spon!l· 
nan~ prozalck~ äielo S peer ovo. St !íl ove 
v§ak nemol!lo byt spoľal!l/uqm uodícllom. 
Quocllibety sú oveľa uuoľne11ejsie, drsne:
šle a o.lísmešnP.j!lie. Ak: sl Speer -literát 
este sem-tam dá pozor 11a ;aziJk , u hudo/1· 
ných traskó.ch {azda spol/elw;ac sa 11a 
to, ~e prl hudbe poslucf! (ll!ov/ v.~el/~o 
unikne a u!:elil!o sa autor ov/ at prepeCie / . 
sa naozaj "nežen1r ooal" . Prekladateľ l tu 
musi verne sledovať autora v fel!o bohn
pu,ttícll rozpráuacsk'fíCh orqiách. 

Speer bol takfÍm l;ollat!í lll i nspimi.'ll !Í ' II 
ulroJUm u tomto smere, ~e takmer l!e· 
bo/o treba hľada( cľal!;ie pocll!ely. Azda 
äo!Jrou pomocou tu !JO/i skúsenosti z pre
kladov uiacer !ích OrffoufÍcl! uoktí/nycl! 
diel , l ebo Orff r tld sialltl clo poclnblllíc il 
tematickfÍCI! oblas/l, práve tak ako ai 
Bertold Rrec/11. A prauuaže - priclldclza 
n a um Decameron, Simpl/cissimus ( ten 
Grimmelslwusenou J, liulenspter!el a oslu!· 
11/ SIJelovi flrdlnoma tolzto llmfw, a fu· 
äou(! poves/i l piesne - no tolo ose/ko 
len u spomienkacfl - ako uta je1Íf! pod· 
lwiJie in!;piráci/. 

Na preklade Speer ov!íCI! quorll iiJct ou 
som pracovala vyse rlooc/1 r okou. Rola 
lo praca - lqjm sa mi podaril" Vll lklllí l 
do Sl fí lu - dost na máhavá a úpomá. Za. 
ujimav~. ~e sa č!oraz väl!.~mi menila na 
dru:!nú zábavu s ma/strom Daniel om Ge· 
orgom Speerom. Keď sa dosiah11e tento 
stav, vtedy je oiJyč!ajl!e vec na dobre j 
cPste. Preklad môťe získať hravO bez
prostreclnosf a neolrockú - skôr tú VI!Ú· 
tornú vernosť a zhodnosť. 

JEfJA KRČMÉRY 

••• a k realizácii 
dychových 
sonát 

Hudobný turecký Eulenspiegel obsahu
j e prakticky v1;etky druhy svetovej hud· 
by 17. storočia; je teda na jlip lnejsím 
zvukovým dokumentom hudby 17. storo· 
čia na Slovensku, poskytn júc pohľad ta lc 
na vtedajšiu ľudovú huclbu, ako na do· 
bovú piesiíovú tvorbu, zárcrvei1 inform u· 
iúc o chara l<tere trubačskej, komorne J 
1 svetovej tanečnej hudby. 

Na pt•vý pohľad sa zdá, že umiestne· 
nie hudby pre dychovú harmóniu do 
r ámca HTE je násilné, alebo nemotl vo
vane. Hudba pro dychovú hurmóniu zu· 
hrnlo vsak v dr uhe j polovic i 17. storočia 
mimoriadno význumnú spo ločenskli úlo· 
hu. Bo la to hurllm mr.stskýc h tru bačov, 
k to1·ých č innosť bola lizko spujciH' pro· 
strecln!ctvom mestskeJ sp1·úvy s ka ľ-d o· 
dennvm ~.ivotom, alm l s mi morimln ymi 
uclfllosťaml mesta. Povola nie t i'U huču ho· 
l a Z[ll'oveií prva spoločensky legallzovu
ná svetskr1 huclnbnd profesiu, čo zname
nA veľký pokro!< v sociálnom postaveni 
dovtedy sotvn t1·pených hudobn fkov 
Mestským trubačom pr ipaclnla l (J !Ohll 
hudohno-výchovná, ktoreJ hlavné ťažisko 
bolo zmnerané nn výchovu dorastu. 

Danie l Georg Speer . o kto rom v iem" 
:Ze su na Slovensku vyučil trubnčskému 
remeslu. osta l cel ý svo j ~. I vo t v u rčitom 
zmysle poznačený svojou p•·ofesiou o 
možnn dokonca tv rcll ť , že celá lr.ho tvor 
ha boiH ovplyvnen{! tradičnou fak tú rou 
a technológiou dychových nástro jov n 
sO borov. 

Sonáty pre 5-hlilsn \1 dychov\1 lla•·mónlu 
nmlv11zu jú v HTE tesne no mt jobšíl'nei· 
šlu vol<ll lno· ln!:ll'lllllr.n tliln n i:Asť n otv!'1 
ra jú celý r ad čisto lnst•·umentli lnych 
sk]ACIIP.h. 

Nie stl star ým prllvzonHn cl ncšnel 11 , 
c:hovky. Tak Speerove sonaty, ako 
osta tná trubačská hudba t e(to doby sí• 
reltktom overa staršej t rad!cie polyfOn 
nych canzon per sonar, ktoré vytvol'l l" 
neskorá ta lianska r enesancia. Rudimen 

Jubilanti 
Ladislav Stancek - organis

ta, skladateľ a pedagóg doiil 
sa po lieta dni osemdesiatky. 
Narodil sa 7. ll. 1898 v rodine 
prievlc/zsk t! lw ui.'l tel a a orga
nistu, ktor~l1o predkovia pocl!á
dza;tí z Ra jc•a, kde t r eba hladu( 
roclokmeií muzikan tske j r odiny 
Slanl!ekovcou. le len samozrej. 
m~, že sy 11 Ladislav d ostal d ob
r~ základy 11 orgal!ouej hudbe 
a u hre na husle už v rodil!ou
skom uome. Po rJYil! IWZiál l!ych 
!;túdió.ch pokračoval f,adislrw 
Stancek na ucileľskej prepar an
c/li u Stubianskyclr Teplic iacl! , 
kde neskor i sám uyuč!oval. 
Stančekove ambície vsak sinh:~ 
li cľalej. Pretoze na Slovensku 
nebolo lwdobl!ej skoly uys!;iel!o 
I!J !Jil , clokonl·il IILtdohn~ vzdelá 
uan ie na k onzervatóriu 11 Br ne 
l bývalá ,.uarhallická" !i kola L. 
/tm ätka l , kc/e sa vu Jeláual v 
hre 11a org1m, dirinovaní v kom 
po z1c/J a 11 od/;ore duchovne l 
hudby. Rok ešte šlltc/ouu/ u 
praiskom ul!ili!;t/ kltlstora •1a 
Slovanoch. Takto odborne pri· 
pr auen!í priši el u r . 1928 rto 
llr alislavy za reyensclwril!o cltJ 

IZV. /Jlumentál skel!o c /Jrtlmu. 
Vyul·oua[ vSak teorelick(! pred
mely aj na Hud.·äram. ak'tdé· 
mii, kť/11 mal pr t sl'úl;enf! lll iPstc: 
projesora, no z Vlllít rnsknlsk.lic il 
c/ÓIJOdov ho 11etlosta/. V roku 
U/:15 začal pôsobil' na ui:ilf'ľ· 
ske1 akadtsmii u Spi.~ske; Ka 
pil ule. V to mto prost recll l!llfli 
sol esejistiek(! l<upil n/y o hu· 
tlumwm umeni a viacero st údi; , 
vennuiiii!ÍCil or(lanu. V roku 
1941J ho preloiili äo Spi.~skPj 
t\'auej Vsi . Tu rozuill!tl ai sv'J· 
fe r/111/Jicie diriqentskf! - pô,o 
bil u z/1ore .\pi.~s!..·.l)cl! ut•te/'o /1. 
f,acl/slau Sia11t:ek sa osolme 
zl;/ iii/ s Fr aiíom Dostali kom . 
1-..·tuľl!ho IJI/zktJ styt..· s /,eo.~om 
{cmút•kom zancclw/ stopy aj na 
umel eckej osobnosti Sttmi•Pka. 
l' októbri r. 19[ilj oc/i.~ie/ 1 •• 
Stcmi'('i.- zo u lrrwol ll!ÍC'h clril>n
tloo äo tlól'hmlk u. Íije o PriC'· 
l'itlu. Ako s!..·laclalcf i nkliiWIIIII 
A-Lt k om or ne 1 t 11orb(' l S oná! u 
pre husle a k/emir (l mol, So· 
ncitu pre violont•e/o rt k/emir 
e mol, Dor ické kvar tet o, Slál·i 
koué kvarteto L:: s dur 1, napi sal 
viacero uokáll!o-orcheslrálnych 
n organoul}ch sklad ieb a neobl· 
!; iel ani inšpir áciu bás1lami sl o
uensk!ícll autorov. K 10. výr a· 
i:iu SNP skomponoval kant tltu 

pre zbor n orciiPstcr S!lí11111>~f 
11a horách. 

Ladislav Stant·ek nyA·untl11al 
záslužnú a pol n >/JIIIí prtic ll 111e 
len l! a poll ~kloäoltJI ~kom . 
osuelouom, ale i pet/11!/0ttickom. 
Pat r í k t ý m osobno.\ltl/111 s/o 
venske 1 lu a/by, kt nr~ s AT om ne 
a u úst rani pracovali lltl ZVP 
fadel!i näs/10 lwrtnll••t!lm ~mn/a. 

LAD ISLI\V I<O RHEI: 

*** 
Doc. PI1Dr. f ozef Samko, CSc. 

- r odák z Mojml rouiec, iiok 
l~. Hu/u a f. Soupa/a na uctlet 
skom ústave u Moc/re a /JOIJro
slaua Orla na FFUK, r i({(/i/Pt 
meslianskej skoly a ln 'Spektor, 
prr?dno.~ta pre ku/tlime styk!/ S'l 

zal!r aniNm 11a l'ouereníctuP. 
!ikols11Ja, redak tor prv~lw slo· 
ve11sk~ll o lwclobnf! lw ta:,opl~u, 
pracounik Slouen~k~ha lwdob· 
ného f onäu, uysokos!.:olsktí 11tí · 
tel atď. Nat:r t li sme najpurlstal. 
rzej!iie ll!jormácie o jeho živote 
- bez snahy o retuše , :,kôr so 
zámerom viac medi/O/Hl/ . ne~ 
lexikograjicklt zaznamPnáuar. 
/u !J i leum b1í1Ja zvl;l·a;ne r/ ry /Jro11 
a záslužnou možnn~ťo11 prezPn 
to11af osofnwsr ak o ~lflllhu 
srlwpn ostí o spolol·e l!skr-1 uktt 
uity. V pripncle ser/emrJe,intky 
/ . Samkfl /nar. 1r.. ll. 190~'/ 
chceme II!JZIIIIilmrít zápal P/'1' 
per/ayoqick t! fJOIJOICllliC ll jiO.Iflt· 

nie , zr.'!ufem o 11 /lll i/f!rsi\C' zf;or· 
11111jstrousk~ umenie, neuyumt?l 
kovanú koncellfrouano~f muz1· 
ku/ogn•J,:Ii, kultlirn n· po/ilick1í 
polcnciril rerlukt:nej t:innnst i , ~ l 
votoc/ar nosr orrtantzai·nélw, 
konccpč·nl!lln a tiroprt(fctt·n~ho 
trllell/u - na prr>~pech rlo!Jrľ' j 

veci . Ten/o douek rozutí~11Pj a 
sociaii zmu naklonenei ži~>otnrf 
{Jiozofie í letory ne/JIJI nt:strakl 
111ím ueclcom: jeho !Ír'llfiiO•Il/11 
CÍ /11105( /Jo/11 1/IIIPIIÍ //l súl!ry. 

l kl'tľ i.'innosf mu:iku/nqír·ku 
a hutJulmouyclloVIIIÍ nera? ne 
spmvur//iuo vHiímt• u 11eni pu 
lille/ll('/ L/IIIP/Pr•ket tllllľ/J!/. ll / 1111· 
llulm.li u•orc•tiA· u ui'iteť fP P~· 
jJIJII('IlfU/11 UrČ'I/f!fl () \11('/0II'Illlľli, 

prvst rc•tiw , jellu prU!JIIfl' ituro lll 11 

obtw;com. 

Samf..:oua dízertaL'W 111111/w a 
lwdobnost u spolol ·nosli 1 Bra· 
tis/ava 1947/ bola U (•ase SVOJ· 
ho vzniku ~ vydania dielom uý
ninwc•n!}m, ale znal'ne osamote· 
n1ím. Nerozuinultl a l!ediferel!
couaná sl ove11ská muzikolóyia 11 

lwdnlnlf1 pľ'daqortil\11 sa Ibn 
krys/o/I ZOUO/a VU S/ICi fUill ZO/ll(]· 
raní . šamka r ád snúbil teór iu 
lwliulmej ".lírlwuy ·' V.lískumvm 
ll IJijUL'OUCICOU praxou. 

V polovici [iO- tych rokou za· 
i:u/1 1.:/Ji:iľ pokusy o sklada/ef · 
,f..:é munoqrafie. /. Samko plsul 
o nároctnom umelcovi / . C1kkt• 
r n111. O de:,at roi.•1e neskôr :,a 
8111nf..:n zaskvel monograf iou o 
M 1kulá!;oui Scfmeidrovi·Tmav · 
skom, precl/_lím vykreslenom len 
u men!lej .~!údil Z. Bokesovou. 
Autor tu Sfasllle propor l!ne 
zjednotil zložku blo(lra{lckú l 
ana/ylicA·tí; probl~my viac vstre
bával, net uyl!rocoual a zotrval 
na jasnom V!íklacle - bez úsl · 
lia o slovnú expres1unost. 

. Nebolo ľal!k~ a bez prekó.žok 
zorganizoval a dať clo Líspe!;n(J. 
ho chodu pru_1} slovenský hu· 
rlo/JniÍ i·asopts: Slouensktl hud· 
bu. Ná!; ju/Ji/anl - ako jei pr· 
V!Í !;(!frcdaklor - l!ýril obeta· 
vosľou, inic iatívou. Netrval 
IJždy na exaktnej dokonalosti 
prtspeukou a na " f auorizoua
ll!ícll" autoroch, ale umoUíoval 
uplatnenie co najsirsiemu k o· 
leklíuu publicistov i fl/(/1 zo 
!> f..:olskej praxe. neraz zai.'ínajú
rlm a nedo.~ret_l}m; ako pedagóq 
poi'inrtl si s rlobr,IÍm sve1lomím, 
ie kritik raslie sebakritikou 
l'! as l ných publikovmllícll {: /ó.l!· 
/;oo, hoci Jo holi i:oslo len q/o 
sy, sprtluy, miniatúry. 

Šamkoua pedagogická Cil!no,r 
sa jovi, al.:o keby mala kont i· 
lllll lnlí clwruA·ter, l10ci fu pre· 
ru .~il prácou v r et/akcii a u lw 
rlubnom f onde. Od uL'ite/'a IW 
ľutfaoej skole Sl/ uypraCOI)(I[ 1!0 

uysuko.~kolskf!ho pedagó(la, ha 
!IJ/Jtouanf! ilo na Karlove, ulll · 
verzite. Veľa r ok ou oykontlnal 
funkciu uetJ(Jeeho k atellry na 
l'edaqogickej Jaku/le 11 'J'rnaue. 
S kolekt ívom interlllíCll a exl ur · 
n.tirll spol u pracovnikov { nafiľ. 
projesurmi f, Plancnm a R. 
Stetlro fwm , nár. umelf'OIII fo'. • 
/. _lí,\kOIII/ su zasl úžil o f ormo 
1!11/IIP vlastne JHIIfÍc il .\l ooen . 
~A·1id1 tlukloruu filuzo{ lt' z or!· 
hum l t•úriu luuto!Jnei lllir·ilniiiJ. 
/Jucln('.l Ulf ll i.'lt j e na t' SMU " 
rt'aliwte /n ie /;e z pu/em/1-;t no 
VIÍ A·orlcepcw l!wlolme j pr>t/ayu· 
(/tky. 

CtiOV!í svet ;ubtlanla znáso· 

buje pukoimí ry tmus. Zite pre 
/wc/bu a ~kolu .. . 

IOZI·:F TVRDOril 

•••••••• 
SEMI NÄR O UMELEC

KEJ KRITIKE V HUDOH· 
NÝCH DIVADLACH sa 
uskutočni v diíoch 4.- 6. 
4. l. r . v Brne aku spn
lučná akcia udburných 
komisii Zväzu českýc h 

dramatických umelcov. 
Na programe budú refe
ráty, zauberaj6ce sa sl a
VQ.m umeleckej kritiky v 
oblasti operne j, ta nečnrd, 

hudobno-zábavného di
vadla a scónOgi'DI'ie. Sú
časťou akcie síl i návšte . 
vy predstavení v divadle 
Reduta a beseda so sí1· 
borom spevohry Státne
ho divadla Brno. 

HUSĽOVf: DUO Alžbeta 
Plaskurovä a Viktor Sirn
čisko za k lavírneho 
sprievodu Heleny Gäffo· 
rovej vyst(lpi lo na 
koncerte v Bratislave 
d iía 28. februára l. r. V 
prugrame zazneli d i1: la 
Leclaira, Tartin iho, Vi
valdiho, Honeggera, Bar
láka o Domanskíiho. 

KNIHA ,.BEETHOVEN" 
od francúzskeho politika 
a pl'l l ežiloslnéhu muziku· 
tóga Eduarda Herriola 
vyšla v českom preklade 

v nakladatelslve 
ODEON. 

SLÁVNOSTNÍ ZBORO· 
VÝ KONCERT na počes( 

JO. vý roč ia Vifaznéhn 
fcbruá•·a usporiadal bra· 
lisl ítVský MDKO dňa 26. 

ll. l. r . v Knii(JCI'Incj sie
ni Slnvenskc j l'ilhal'm(l
nie. Úči nkoval i : SpcVIÍI:
ky zbur slovlmskýd l uči . 

teruv s dirigentum ľl!l

rom Hradilom a Spev;il:
ky zbor slovenských uč i· 

l eliek OZVENA s diri · 
gent kou Elenou Sárayo· 
vuu·Kováčovnu . 

Za )ánon1 
štefkom 

Dňa 27. januára 1978 navždy 
opustil naše rady slovenský 
huslista Ján Stefko, ktorý od 
roku 1958 iii a pôsobi l vo Svi
te. Tento bratislavský rodák 
ltudonl na Hudobnej a drama. 
tickej akadémii v Hrotislave v 
triede Norberta Kubála. Pol!as 
iit6dia (od tr etieho I'Očnlka l 
hral v orchestri opery SND - · 
v skupine prvých huslf. Po 
ukončeni iikoly bol č lenom or· 

hlasu (dn ruk u 1947). Po n ii· 
v rate dn Rl'itli~. l; l\ v zn"va 111i · 

sobi! v orchestri opery SND ako 
prvý huslistu a - ncslw•· -
aku koncorlný ma ister . Celá jlJ· 
ho pílsobnosť v uvedených te
lcsiích sa prelinal a s pedago
gickou činnosťou . Pôsobil na 
Pedagogickej fakulte Univerzi ty 
J. A. Komenského v Hrnlislave 
Externe vyučoval aj na VyAsei 
IJut!uhnP. j ~lwle v Hra tisl»vn. 

ue sa veuoval výchove na jmlad· 
~ich. ku ktorým mal mimor iad
ne láskavý prístup, ~~~ sa od· 
zrkad l ilo a j na jeho pedagugic
llých v}·slcdkuch. Pu odchod e 
do dô1:hodku e~te prílet.ilostne 
vyul:nval a hrn i s tamuj§lmi 
u čite ľmi v slácikuvum kvarte· 
te. V poslednom ruku svojho 
živ••t :J l'Olo ·~ i l s ut1itPfrnl svojho 
bydl iska . klavírne trio. 

chcstra Cs. rozhlasu v Bratisla
ve a zároveň iitudoval na Vy· 
sokej hudobnej Akole vo Vied· 
ni u prof. Steinera. Pu odcho
de z rozhlasového orchestra a 
po osl oboden! ndej vlast i odi· 
iiiel do Koiíc, kde bo l Aófum 
Hudobného programu Cs. rnz· 

Roku 1958 sa l'.ača la nová eta
pa jeho plodného ži vota. Sláva 
sa riad ileľum hudobnej iHwly vo 
Svite. Odliur d•u: l átlza t dn Zi· 

liny, kde vynčoval nu tamoj· 
šom kunzervatur iu husl'nvú hru 
a metodiku husľove j hry. Vo 
Svite za ln?.il nrnh2sl 'lr a úsu1:!;-

t;ndský a umelecky vroriJ Já
na Stefku dopl.'o viacero skla· 
dieb. Spomr:itme naprik lad Spo
mienku pre huHle n klavlr 
( 192í ], Ma lú ser- n(ltlu pre hus
lu a klavír ( 1928 ], Rnm11 ncu pr e 
k la\·l r ( 19211 ] a Piese ň IHlZ slov 
pre husle a k lavfr ( 1955 ) . 

jOZEF DULN~ 

ty po lyfónne( ti'Ull icic sa Zl'c le lne od· 
zrkadfu jll ut v !:ipeerových sonél tuch na· 
p1·i ck zjed nodušu j\lc im momentom. k lon~ 
sll znakom všeobecného odklonu bnroku 
ud pnnd pov prísneho veden ia hlusuv. 
l v tychtu d ieluc 11 bud úme čus l é puuz•· 
tie tcrcwvych postupov vo vrcho lných 
h lasoch cl !lrl n a lebo co m etuv, ktoré sl! 
znakom rozk lndu prísnej pulyfónie. Zu· 
u ji nwvým spôsobom l striedanlm nlistro 
]uvých skup in l up lal iJuje autor pt•lnCiJ) 
striednn in zvukov\•ch l!Cinkov. I tu mož· 
nn konslu l nva f vzdiAlený v olyv sl r ledíl· 
nia zbor ov vo v iaczbor ových sk ladbách. 

Novy estet,lcký Ideál ba roka sa odzr· 
kadluje v stnvu nl sk ladieb na zák lad n i, 
ll'i ovll osnov u ::! vr chných h lnsov [ c la rinv 
alebo cornety l u basového hlusu, Pl'l· 
Com nústrn te a ltove j u tenorove j pol ohv 
vypi il u jll vllčšlnou len IHH'monlcky stred· 
né polohy sld arlby. Triová koncepcio te 
<:nchovnn ä a j pri up luti10vnnf base tu, t. j .. 
kP.cf úlohu lmsového hlasu nahrudzu je 
1eden zo st rod ných hlasov - so zilme· 
I'Om, vv tvot· lť zoskU!)P.nle nadlahčene tš lc · 
ho zvuku. alebo p1•1 pauzovanf d iskantu· 
ii'lcich nástrojov, teda ked h1·a fú len 
trombóny a osnova su rodu lwte no tri o 
vti osnovu troch II'Ombónov. 

Spee rove sonäty vy ža du jO použlvnnw 
cnn tlnua •. k toré sme zverili štýlovo vo l' 
ml opodstatneném u orga novému poz1ti 
vu, l ked sa trubačskH hudba dnes čHsl t. 
"rrodváclza z praktických prfč ln bez oa· 
·•' itl<~ k lávesového nástroja. 

JAN ALHRECHT 

OZNAM 
·Riadllel'stvo Konzel'Vatú t•ia v Kusit:iiu :h 

u:tnamuje, i e s nástupom od l . 9. 1978 
budú vulné tieto pedagogickú miusta : 

miet>lo prufesura klavírnej hl'y , 
miestu kurepetílor a, 
miestu profesura husrnvnj lu·y, 
miestu profesora hry na tr úbku, 
miestn profesora hry na akordeón. 
miesto profesora hry na kontrobu~. 
miesto profesora hudobnutooretic

kých predmetov, 
miesto profesora v tanečnom od· 
delen i. 

Podmienkou p1·i jali a je absol utórium 
VSMU, AMU, JAMU, pripadne konzerva-

turia. K žiudutitl u·eha pripoji( lietu du· 
k l ady: dotazník, živutupis, odpiti dlplo· 
mu a lellu ahsolutnria a prultl'ad u dule· 
rn j~ci pa·uxi. Kn ~. lltí mu ucl1ódzaC:uvl odpn· 
vieme pisnmnc. 

KONKURZ 
SI Íl tnn [i lhanmiuiu v l<u~ ic iach vypisu· 

je k un k u r z na uhsarlenin minst : 
1. hoboj - rodinný byt ih neď, 
2. hoboj, 
l. trúbka, 
3. pozauna, 
skupina l. hulilí, 
zástupca ved6ceho skupiny 2. huslf. 
Podmienka : absolutórium knn?ervetó· 

l'ia, príp. vysokej ikoly. 
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ZDENKO NOVACEK Február 9 8, 
k okolo a naša hud a 

3ô 
1948-1978 

ll. 

K určit ým zmená1n prichád zo 1 
v ND. Prekon t rolu je sa dra ma lur 
giu ' ' !lOV(' Ptil pu uvádza 19. janH;í 
ra 1950 Mozartov únos zo serailu 
V Z IHllllellJll! l ré i. li lloSfli JllCt:iJO ) U · 

raja Fiedler;i. V IJUI !etm c sa Clltlle 
úvaha R. Ro llanda - "Sila Mozar
tovej dramatiky". Rezisér cllce na
vodiť sp rávne pcwlw peniP. dJvil l,ov 
a v bu ll etine hovori: " dnešná du

ba vedie víťazný boj l u človeka ... " Predstaven ie r epre· 
zentovalo vteda jsie dnbové snahy o javiskovli t riezvos ť . 
snahu zbav iť operu ziJvtočnej, prt: IIniinei n n ef11 nkl:n e 1 
n .ld lwry. 

O ni eko ľko etní u e~kri r pns li pr· fvržP.nc i rw vvch sni1h 
11 pokroku nu An rlril~OVilnuv IJ;rlet l ' i•~sf'iJ mit:ru, spo Jen í' 
v ei:r! r s Holerum 11 Coppé ltuu. Arttnr si ho s;í tn cl t rr-:n val 
a v llulleline vy~velľii J f, , ~.e nko podkltJci k llnll'tu ltpl :ll· 
n il slwrsiu f ii l)lnvú ltud !Ju z l'iiln11 PiP.~P.il strojnv. N;í
p;-HIIIn sn cltllo, ze tilnel:n;, d r arnMturgia lllnci{J čnst nll · 
vé n A nd rn~ov11n tu svo jou hotovo11 il lltJIJOU pnsiC1iil. 
liz 27. murc11 uvre<lul !\.!ilau Zuua Dvoi·fi i< ov llo )nl<nhí· 
nu " pri zv11 1 si k spolupr(wi jo!dn{•lio z nu jvii r.sicll i ·P!;

kl" lovo !n;.k)•r ll javJsk oVíTii vi·l vilrn f i< ,JV Františka Tr iisl!!· 
ra. Brdu tu ve i'J\ P. p ro>cbt.wr: n lf'. klon'! v ýbornu za 1J:1dl'l 
du nuv•~i v lnv o1Jdiv 1t l; nvoi·:rkuvi, n11viaf' - ob~arlf'nf! 
1111luh\'m l lllllf'il'il lll l , VStU J)IIIl' C IIIll ( 111 rokov SVOJÍlll VIT I H l · 

lu . [ Nouzuvsl<ý, St:hiitz, Krll'helnvrí , K1·r.már, SniHH' t , Hn
hová it pod.]. \ 'i !Jnrm! uastndov11nio: zr n lf~nzivn 1l o pr<Jrll 
v opere. Hovor1lo sa u tom . Zt! s tt>tllu opero11 ~il puid•l 
rio závodov, Zrl Dvohli<OVH IJt1<11Ja 111;í p ravo získa ť nu
vvl'il pos lllcllfli;ov . t~n '" i IIS Í< IIto i~ n i lu. 

?.1111uvn na~tur!ovilniP Halky s pupr••rl ní 'l lll ~ t" · v :"ll' '(l' lll i 
si l am i n eprija lo brlltisla vsk6 ohf~ce n s tvo s tM ký111 uzna
q iJn a(\.u s~1 l;akalo, ;d e v t t!Jlo spo lor·en;.kuJ '''" IH' tu vv. 
v.pu lo ,ulw .. svm patickií 11 mlro!Sil ;i pozur·nus( pul'~ kém11 n á. 
r o<111. Cez Dvui·;í l il sn v tom čase uu sl(l[tnčiwvill u 11111 v · 
D!í tl erhokrntiZil Č IIá SIHtila Cii V;!clla: Jti<t VIlá Cf!Si il 1\ sir· 
~pn vrl) l V:íll1. ]Phu Rusnlku opii ľ nnštudowll Mi lan Zuna, 
a le v rézi i llo" (u jtii:P. ho Kurta ) r. rnel<a. s. !Ioza. G. Pnpp, 
I L BArt ošovú. M. CP.s:ín yiov:í . V. Nu uzovsl\ý a F. Zvilrí k 
p1·cvzali Zunuvu komo rnejs1u predsta vu a výt vorník 
Václav Vich krá sne dire fencoval obrazy a podč iarkol 

zvlflstnu slávnostnosť operv. 
·Na jesP.ií rozhod lo veden ie divadla o znlP.n e svo jho 

p"rog ramového bulle tinu 1'1 18. októbra 1950 vyšlo p r vi'J 
l:isio čllso p isu ]ll v t ~ko. Redigoval ho clmma lu rg ND Ivan 
Teren a h nerl' svedrllo o novr~ j lin i i. RcrerujP o novin 
k [JCh sov ietskeho divade lnictvn, Divadelnej ža tve, nn· 
srn l'uje nové otlizk v, ktoré zaujímali pracovníkov díva
d w l. Císla vyš lo p fu· ci ní pred Holouhkov ým nnšturlovn
n ím PípkovovP.j oper v Momč i l s 1.!. Havláknm v til11!nej 
úlohe. Bol to uz p rvý dôsledok erektfvn ejsídl kontaktov 
s bulharskou ku ltúrou a výs ledok o čos i hlhšícll vz ťa · 
lw v socialistických státov . 

Do estetického dotvá rrmia umeleckého p rofilu opery 
p rispievala oko lnosť, že viRcerf vedúci pracovníci boli 
funk cion ármi Zväzu čs . skladatr.ľov a n a stoľovllli nové 
problémy v súhlase so zväzovou koncepciou . Ze sa m e· 
n ilo po liti cké, di sk usné a názorové ovzdušie opery, do
kazu jú i príspevky v spomínanom bulletine. Eugen Su· 
choň l!'apr. v článku " Skhenosti, ktoré som zfskal pri 

"Hodat t;y Sl, Smwn mo;. ur obli este duaäsar laf.:ýcll 
muzík, uko do Varuj!'' ·- PAZ;o BIELIK. - T.iímito nad· 
senymi sl o1lal!ll ollodnotil P. Bielik jilmovú hudbu clo 
,, /ovf!nsk élw k'la., tck ého filmu z r. 194'; " llarut .. . !" Sla · 
url VfJIWil skiatlate/ ov1 furovsk:~mu clo o!J.~ímelw /mlie· 
tmu , IJf!IWLiwi t'lllu tetto p;ycholoylcket dráme zo života 
\/OVI!Il.\kljCh uysľaiWIJfi/COO. 

Snllnk<~· AtT ili v autora 

klllllf/U~íc i i Kt·útii avy a moje d'a li'.ie piiÍII)'" Sil pn h lasu :H 
l< 1111 ~ l !enke ~uv ietsk1'C i t tc~on; lrkov 11 hovori. ,.Novi ru 
dia, nové idc!ovi! snahy t•evidujÍI doteraz vzniklé názor·y 
a vzhnrl zu jti nnvé intnnHI!ÍP.. R!!da t ý m skladalel'om. klrii'Í 
si nevšima i Jí t ý t~ h tn zmien . l :ud nr~htuln il!h diela poľ. ú· 
var, l ubn III'.]HJJ:hliJlÍ myšliP.ni<ll it;h hudby" . 
Ca~opis llud vim i rolli lt!dl' V\ l.u:liJVa i naLialej zi'ívilz· 

llll ZJCJdl1(H 'l l ll l' ll ll v yt: IJUV!I (I UIO!lll. SVUj1 111i 1~ 1-inkatni 
si zi~ k ;~va tl' lll' t; iit:l.o idr!ov\· rr!s]WI;t V I'P.Ciaki;ne j J'clflu 
18 r. l!J3U ll / VIac !-> lov,·il\ fiV i HOl\ '~I IVJ, flu rlél ~ . Fert·!IICZy, 
Hr •·ner, ll rk, ~.ov;1ť;e k J. CICII!I\1' Sl1 Vt)lliiJÚ l!fllSillJVan ru 
jr~dnol n {•lw frontu, stH' in i is li ciH:J progril movosli, sov iet· 
sko: j f!si r. ti lw 11 V)'svr. tl'uvlln iu n(!v~izn ostí na našu klilsi· 
lw. :\! r•xo~nllo•r Moyzr.s Y. j c~d n ej nn ke le vyzýva : "Učme sa 
ud Smetanu a Dvo•·áka . Ca sto vys tupu jú esteti cké otáz· 
kv novf!j nHJióciie, uovátnrsiVil, pr esfrovosti a umenia 
spOjfHlél.o SO StľilnOU , 

Výr nzní' vyvojový k rok urobi l v tom č11 se r ozhlas. Ná
pMine u b~va r el ilcif s kavlilrP.nskou h 11cl bou a Jednoclu· 
r:IJ~· mi úpravami l'ucl ovýcll piesn!. Prcs:Hizu fe sa r:o t t
walcl ovo lwslo o nasir.h v<'! l'kí•ch t raclícrtí ch a odrážil sa 
lo p rr!clovšetk\•m v p rogramovom u rv•:deni nových pro· 
filov ( :ovfJI< , Fibich, Briillrn ~ . P rokolďiev, Sostnkovi č a sli
Čfl~ni sloven sk! sklaclate líaj. Čnsop is SlniJoclný r ozh las 
pravidelne komen tu te nielen ti eto rr;l ftci e, ale i cykly 
Hud ha týžd iti! a Co by ste mali počl1vať. Hudobno.vý· 
chuvnil ofenzíva rozh lasu naber;\ novú Intenzitu . Nn 
tých to in i ciatfvach sa au torsky pod iel'ajíl : Vo lek, Nová· 
čPk. Horák, Bnkesov[l, l-Irk u cl'nlš!. 

NajzéiVéJžnejsie estelicko-icleové pod net y pre ce lú hud· 
tJU pri clliíli zal i zo Zvilzu sklada teľov. V diíoc h 4.- 11. 
februára l9!il holo v Pra he ll. plenárne zasadnutir. sts 
li nies lo sa pnel ús trcdn ~' lll heslom "Našu hudba bojuje 
za miP.r ". Toto motto súvise lo s vteda jšou meclz inár oci nou 
poli t ic kou situáciou a logicky Zilpacll o clo medzlnÍirod· 
n ých i vn útropol iti ckých tendenci! KSČ . jedenásť kon
cert ov prezP.ntovalo celú novú tvor bu (všetky zft n re ). 
Na prehliAdke Sil zúčastnil i vše tky pop1·edné české te• 
lesá. Slovenskú tvorbu r eprezr.n tovali Moyzesovc Tance 
z Pohronia, Orenásove kant útv Oslobodená zem a Spev 
o komunistickej strane, Cikkerova Zdravica Stalinovi, 
Karclošova Východoslovenská predohra a Mierová kantá· 
ta, jUJ'Ovského kantáta o Gottwaldovi, Holoubkova Syn-

'lto 

So zaslúžilým umelcom dr. Stefanom Klimom, rladitel'om Lúčnice 
Spievanie v zhu· 

re sa sta lu pre nie
ktorých ľudi (naj 
mä mladých mu
žov) menej prit'až
livým ; možno tu 
hrá svoju ítlohu 
zmena životného 
štýlu . .. 

problematike 

fouietta , op. 311 a niekoľko dalšfch. Di skusie sa r ozvinu· 
li do š1rokýc l1 rozmerov a nebolo zvi(Jštnostou, ze sa 
k určitým skladbám vracéll! viacer! d iskutéri. Hovorilo 
sa vel'a o tom, ako hudba umocnila tex t, č i sú v diele 
nové i!'JtOnÍicie n v zhode s anketou Hud ebních rozhle
rl ov "ču mi dala strana". V ankete v ystÍiplli i viacer! 
slovensk! sklarlntel ta a hudobnf vcclc i. Zvlfršť účinný 
ho) prí~ pevok )t1n1J Cikkerfl: " Záleží na umelcovi. aby pn 
revízii vlastného diela. po jeho konfrontácii 5 novvrnl 
skutnčnusľarni dal. svoje sily a schn1mnsti do sluiieb 
pl'Bt:ujúcehu ľudu''. Podollne v ankete hovoril 1 Eug;m 
SuCI10il. 

Pr ii ZSI\é podnet v sa lldpolwn rozpt·acovali dalej D lia 
15. aprílu 195.1 zasildal v Brntisluve ÚV SČS, abv d'aiP. i 
r!&lell ckv posúdil ces t11 cesl<a· slovPn skcj IJudby v socta· 
!islickvch porlnllenkacll " IJI'adll i ďn) iiiP vývojové moz· 
nosti. Hovorilo sa 1 o rqzvo 11 viacer ých tvorivých osob· 
nostf. Bola tu probi P. Illil!l ka akt uMntr. nal\o l'ko určitá 
éasf sll lurlatel'ov, liuciobn í'Ch vedt'ov. č l kon rP. I'tn vch 
um~J i r:ov. rwjml! tvch. ktor í sa prv t t~S JW viazali nil de
ltlokrutwkO stranu a jP. j progrdlll. nt~sla estt• s nov('m 
zvii zom . Diskusin o novum UIIHJnf. mnohé IJesedv, vy tvó
r an irl k ont;,ktov s partnersk \•mr i n ~ t itllclilmi, stále; ore· 
prtjmlie IVOI'ilY cl o cr. lostMneho kon taktu spoč!vnlo 1111 

ilr~tke tu r• l<r ion fii'OV, Ako u kazute z:ipi snic" z 1. 'i I IJ11, 

Zä/Jer z k'omurnelw kOII('I!rlu prelllwclktt Zuuw ., zooen· 
skýclz ~kludate/ uv u r. 1952. · 

straníc ka sk up1na 111111a vtedy 14 č lenov a naj ugie ~ ilou 
spo lupracova l i nr.straníci Z. Bokesová a f. Strelee. 

Zviizové orgtín y úzko spolupracoval i i s odborovým 
hnil t ím, 1111 jmii Zväzom zamestnancov trrnP.Ieekej a kul
túrnej služby. kde bol úraclu jC1cím predsedom Jozef Si· 
mák. Odborový zvilz bo l agilný, vysiela l svo jich funkcio
nií rov d o vsetkých rozhodujúcic h komisií, pomlihrli pr e· 
dovsetk ým v káclrovP.j politike a za stávaJ dôsledne re· 
voluzionrzuJllce stanoviská. Bez ich účasti by sa boli 
nrl:ité pr ocesy viac komplikovA li a možno. že by boli 
r ecidivy r enkeiP. a minulosti d lhšie p r etrváv11Ji. 

Soc ializácii! vývojového procesu sa v umení prehl bo
vala . Oclborá rske hnutie zriad ilo už predtým Komisiu 
sólistov a Ju·áčov komorných telies, ktorá sa schádzal a 
v kanceliíri i Slovenskej filharmónie a r ozvij al a inten
zívnu po litickú a diskusnú činnosť. S novou iniciatfvon 
pri šir.J v r. 19!il i Ústredný národný výbor m esta Brati. 
slavy, kto r ~' obnovil udetovanie u meleck ých vý.rol:n ých 
cien hudobného odboru a m enoval ten to rok za člen ov 
porot y f. Ci kker a, j . š imáka a Z. Nováčka. 
Veľa nove j ini ciatívy prichádza lo z Poverenfctva likol· 

slva, vied a umeni, ktoré vyvíjalo snahu, dop lnlt a idP.O• 
vo stabili zovať kádre na Katedre hudobne j vedy FE' UK: 
Kádrový výber p re hudobnú SP.i<ciu Hudobnej a drama
tickej í1s1t·edne bo l posilnen ý a súčnsne si táto koncert
ná agentú ra prehlb!la svo je postavenie a svoj vply \' v 
hudobnom živote. 

[Dokončenie v budúcom čísle. ľ 

Považujete niektoré z existujúcich po
dujatí [sút'aže, prehliadky a festinly) 
za dostatočne široké a reprezentatf1'nt, 
aby mohli byť platformou pre teklito 
triedenie hodnôt? 

- 7.1Jorový spev 
priniesol celém u 
hudobnŕ.m u v~'voju 
tal<é hodnoty, že 
svoje opoclstatne· 
nie nr.móze st ra ti ť , 

pok iu l' sa loudiJa n ebude chci eť ochu · 
clobniť o jeden v}•znamný žáner il pok iaľ 
bud e jestvovilť s1111hu um elca, obohn tiť 
hovor·ené slovo o huliohnl'\ vý razové prv
kv . Preto p roblém y s umeleckým dOI'ilS· 
tom nepovn žu jem Zil n áznakv l<t'ízy toh· 
to ži'ínru. Skô l' naopak, r ozv! ja jú ce sa 
umen ie voká ln ych te l i es, ako aj bohatá 
~l!i:nsná tvorba pre vokálne telesá u nás 
i v zah ra n ičí sved č ia o tom, že sa tento 
~.ú n r:r na cfa l ej rozvíja a žije p lnokrvným 
životom. 

Meno dr. 
1 
Stefana Klimu je nerozlučne späté s činnost'ou a umelecký m l '&stom 

sítboru Lúčnica, ktorý v máji t. r. n~Jávi 30. výročie založenia. Okrem riadlter
skej funkcie zastáva v Líti:nici aj f unkciu umeleckého vedúceho speváckeho zbo
ru, ktorý sa svojimi v ýsledkami zaradil medzi n a jlepiie československé vo· 
k álne telesá. Dr. S. Klimo je podpredsedom ZSS. Umelecké i organizátorské 
zásluhy dl', Klimu o rozvoj zborového hnutia na Slovensku boli mnoho ráz oce
nené doma i v zahraničl. K titulu "zaslítžilý umelec" mu pribudlo ďalšie oce· 
nenie v podobe výročnej Ceny Antonfna Zápotockého, ktorú mu udelila ústred
ná rada odborov. 

- Máme niekoľko vydaren ých podu ja
tí, kto ré ma jít už svoju tradíciu: sf1 to 
slávnosti zborového spevu, Z latý veniec 
m esta Brat1sl avy a Fes til.'a l po lítlcke1 
p iesne. U všetkých však treba n anovo 
premysli eť systém hodnotenia. Súťaž, v 
k torej ka žd ý účnstnfk d ostane cenu sr
ce n ePL·ovoku je rozpory medzi t e le~n mf 
a súbormi, no nestfmulu je rast u mel ec 
kej úrovne. Veľm i mi ch ybil festival ~ 
meclzinároduou í1časťou, aleho m erlziná
rodn á súťaž vok tí ln ych te lies na Slovr.n· 
sk u. Podujlltíe tohto dru hu by bolo nie
l en pr opHgáci ou (u·ovne utišho zilor ového 
spevu. al e aj propagáciou súč11sn e j slo
venskej tvor by, ktorá hy bola v jed not
livých súťažných k ategóriách pre všet· 
kých domlicich i zahraničných účastn í• 
kov povinná. 

K p r oblematik e Lúčnice a jej zbor u: 
verhn, že sa za uplynu lé roky stal s~· 
časťou n [tšho profesioná ln eho kon r.r.r tné· 
ho d iania. Poslaním Lúčn ice je u kázn t 
možnosti a schopn osti nRšej ml llcieze v 
danej oblasti. Kvilli t nými výsl edkami a 
systematickou prácou sa chceme st at 
oprilvnenýmí rep r ezen tan tmi n11šei mlá· 
deže aj v širšom merad le - na zahra
ničn ých fórach . Lúčnica sa od zači at k n 
v vv[Jn l ll ako súčas ť mlftcležnfckeho !mu
lin. Z toh to hľa diska m á aj osobitné vý
rhovné Íll ohv, k toré sa .t ýkajú n i el en pro
fesion~ lno-odborn ej stránkv naše j práce, 
al e n i dotvárania ce lkového pr of11n mia · 
dých ľutl f. ktorí prichádzlljú d o s(rhOI'u 
v ča se fQ r mov<mia i ch osobnosti \IP. ľm! 
intenzívnv a obo js trann e ná ročn v fe 111 
vzťa h L(Jč n i cP k súl' f1sn P.f qJnvr•nd·" j 
tvorbe. Spolupráca so skl a date ľmi na no= 
vý r h cl ielarh po111M1ŕ1 vvtvľ1 rnť n~rli • ot11é 
rr.nertoilrové zlíwml r~ il stavia zhor n1·ecl 
stále nové a nové umel ecké úlohy. A Ili!· 
pokon - sto jíme pred úlohou prl ot·'lv if 
oslavv 30 . víToč i n za loženia sú boru Líl /:· 
nica il pr l spiP.ť li t ýmto oslavl\m novvm 
n rogm mom. To všetko budemr. musfet 
nhsolvovaf popri sústnvnej výchove no· 
vvch snevi'i kov. pretože . , veľ.nl'i ml adosť" 
T ,ú(~nic-r ~pnl'rv" v nri!Vitl Pl nnm nhmfe· 
líanl a ra st•) l' l pnqtvll ... 

V minulosti mal zborový spev v spo
l or'!nnsti osohiln ý esleticko-výchovný vý · 
znam. V naiej spoločnosti pristupuje k 
tomu al faktor etický - formovanie 
nwríi lneho profilu sí•časného i!loveka cez 
umenie. 

- Zbor ovému spevu by u nás nepo· 
chybne prosp ela časť t ej podpory, ktorú 
m a jú iné žánre. Ukázalo sa, že k ed sa 
zle psila p r opagácia, ná bor a vše tko to, 
čo v moder nom svete potrebu je p rospe· 
ru jllca akc ii! a či nnosť, potom sa podar i · 
l o získať návštevní ka pre koncer ty Sl o· 
vnnske j (i lharmónie, alebo na poclu jall11 
BHS. Propagácia je zilrove!'í is tou formou 
spoločenského docenenia, p rejavom na
l i ehavost i a aktuálnosti práce, a l ebo ume
leckej tvorby. A nil pr:lcl zborových te· 
lies je - ako sme naznačili - čo oce· 
ilova ť! V ed len napríklad tak á oblasť , 
alw sú občianske ohrad y, tvo riace dôle· 
žlt ú zložl\ 11 prestav by svetonázorove. 
orienUicie dn esného človeka , je n erea · 
lizovateľná bez solídne d ob 11 dovanej u 
prospel~júcej základn e amatérsk ych 

speváck ych zborov. Podobn e by sme 
mohli vymenovať cel ý rad politických, 
spoločenských a kultúrn ych udalost!, pri 
k torých vystú pen ie zborového tel esa 
predstavuje okmnihy mim ori adnych k va 
lít. 

Sú amatérske spevácke zbory schop· 
né prevzia( v plnom rozsahu výchovu 
vlastného dorastu, prípadne dorastu pre 
p rofesionálne zhorové telesá? 

- Pri jednej zo svojich šttidi j n ýcll 
ciest clo Budape$ti som navští vi l hod inu 
zborového spevu na istej z[t l5ladnej gko
l e. Bol som sved lw m toh o, ako deti za 
30 minút ovl ilcll i zborový part Bartóko · 
ve j skladby [bola to zhodou okolnosti 
úp ra va slovenske i l'udovc j piesne]. !<tor ú 
predtým ani nevideli. Tnk il to prax posti· 
vn do in ých polôh n ie len ce ltl základnú 
lllldobnú výchovu, a le stimuluje rnsl hu. 
dobn osli celého nár oclil. V dnešne j doh" 
nemala by p rlpravn zborového spevák A 
~počfva ť v sérii ,. p rr~d pok l adaných nil 
hod " : či ho n iel<lo vrlilec oiljnvf. či budP 
c hci e ť chod iť do S1'11loru. č i ná jde v sli 
bore prim erané pod m ienky pre svo j rast. 

či si z lad! svoje Amatérske záu jmy so 
svoj im i hlavn ými profesion álnymi povin• 
nosťam i - v odborne j škole, a l eho ne· 
sk ôr na pracovisku - atď. je príliš m no
ho r izi kových fak tor ov, ktoré môžu spô
sobiť stratu t illenwvaného speváka! Pred 
n ieko fkýml r okmi bola tak áto situácii! 
v oblasti tanc11 . Cieľavedomými opa tr e· 
niami sa podarilo pom erne r9chlo zjed · 
n11 ť nápravu. Spievanie v zbore by s11 
malo stať osobi tným odborom v našom 
odbornom hudobnom školstve. Súbežne 
by mala jestvova ť Istá náväznosť medzi 
jeclnotlivými zbormi - d etskými , mládež· 
n íck ymi a zbormi dospel9ch. 

Aké ďal šie opatrenia by pomohli roz· 
vinítť zborové hnutie na Slovensku, ale· 
bo pndnlelit' jeho ďalif kvantitatlvny a 
l; valitatlvny rast? 

- Po kia ľ Ide o systém a o rga ni zác iu 
ziJor ového hnuti a na Slovensku, chýb11 
m i t riedenie zborov pod la Ich vyspelosti 
resp. poci Ta ná roč nosti reper toáru Ttil u 
kal egnriz!íria S il 11 nf1s zo s ti ťn žf a fr!~ 
li valov vyt ratila. Osobitne by sa mrdo 
hod not il' telesá, k toré pric hádzu jú do 
úvah y pre státnu r eprezen táciu. 

Rozhovor viP.dol: 
JURAJ POHRON!C 


